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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปีที่ ๘ ในรัชกำลปัจจุบกันำ
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ให้ประกำศว่ำ

จพระปรมิกนำทรมหำภูมิพลอดุ
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้
ำฯ
สำนัพระบำทสมเด็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัลกยเดช
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โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำลให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
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จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของสภำผู้แทนรำษฎร ดังต่อไปนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖”
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มำตรำ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิ จจำ
นุเบกษำเป็นต้สนำนั
ไปกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓ ให้ ย กเลิ
สำนักกพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พุ ท ธศั ก รำชสำนั๒๔๘๖
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ
ญ ญั ติเทศบำล
และบรรดำ กำ

กฎหมำย กฎ ข้อบั งคับ อื่น ๆ ในส่ วนที่ บัญ ญั ติไว้แล้ วในพระรำชบัญ ญั ตินี้ หรือซึ่งแย้งกับ บทแห่ ง
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ินี้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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มำตรำ ๔ ๒ เมื่อพ้น กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทยยก
ฐำนะท้องถิ่นใดเป็
เทศบำลเมืองหรือเทศบำลนครแล้
ว ห้สำนั
ำมมิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยลักกำษณะปกครอง
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ท้องที่ในส่ วนที่บัญ ญัติถึงกำรแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล และ
สำรวัตรกำนัน ในท้อกงถิำ ่นนั้น และให้สำนั
บรรดำบุ
คคลที่เป็นกำนันกผูำ ้ใหญ่บ้ำน ผู้ชส่วำนัยผูกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
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สำนัในเขตเทศบำลต
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ำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ผู้ใหญ่บ้ำน
ำบลใด กถ้ำำหมดควำมจสำเป็
ที่จะต้องมีตำแหน่งกำนั
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล หรือสำรวัตรกำนัน ให้รัฐมนตรีประกำศยกเลิกตำแหน่งดังกล่ำว
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ในรำชกิจจำนุเบกษำกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กุมภำพันธ์ ส๒๔๙๖
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำสเล่ำนัมก๗๐/ตอนที
่ ๑๔/หน้ำ ๒๒๒/๑๗
๒

มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

-๒-
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มำตรำ ๕ ให้เทศบำลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระรำชบัญญัตินี้ คงมีฐำนะเป็น
สำนักเทศบำลต
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อง และเทศบำลนคร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กรณี มีอำนำจหน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำบล เทศบำลเมื
ตำมที่เป็นอยู่ แล้วกแต่
ำที่และอยู่ใน
บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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มำตรำ ๖ บรรดำเทศบั ญ ญั ติที่ ได้ ออกโดยอำศัย อำนำจตำมพระรำชบั ญ ญั ติจั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระเบี ย บเทศบำล พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๖ พระรำชบั ญ ญั ติ เทศบำล พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๘๑ และ
พระรำชบัญญัติเทศบำล
พุทธศักรำช ๒๔๘๖ กหรื
่น ให้คกงใช้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อโดยอำศัยอสำนำจตำมกฎหมำยอื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บังคับได้
ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท ำผิ ด เทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ ำ วในวรรคก่ อ นไม่ ช ำระค่ ำ ปรั บ ให้ น ำ
ญญัติมำตรำ ๖๐ วรรคท้
ญญัตินี้มำใช้บังคับ กำ
สำนักบทบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำยแห่งพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรจัดตั้งเทศบำล
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภำพอันสมควรยกฐำนะเป็
นเทศบำล ให้จัดตั้งท้องถิ่น
้น ๆ เป็นเทศบำลตำบลกำเทศบำลเมืองสำนั
หรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เทศบำลนคร ตำมพระรำชบั
สำนักนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้เทศบำลเป็นทบวงกำรเมือง มีอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบั ญญัตินี้และกฎหมำย
อื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๘๓ เมื่อมีกำรจั
้งเทศบำลตำมพระรำชบั
ำด้วยสภำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัดกตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้หรือกฎหมำยว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว่ำด้วยกำรเลือกตัส้งำนัสมำชิ
กสภำท้องถิ่นหรือผู้บกำริหำรท้องถิ่นภำยในสี
่สิบห้ำวันนับแต่วั นทีก่ำได้จัดตั้งเป็น
เทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หำรส่วนตำบลซึ
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในระหว่
ให้ปลัดองค์กำรบริ
ดำรงตำแหน่ง
อยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำล และให้ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีเท่ำที่จำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นได้เป็นกำรชั่วครำว จนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๙๔ เทศบำลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ
ขึ้นเป็นเทศบำลตสำบล
ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั
ด้วย กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นให้ระบุสชำนัื่อกและเขตเทศบำลไว้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๑๐ ๕ เทศบำลเมื
อ ง ได้ แ ก่ ท้ อ งถิ่น อั นกเป็ำ น ที่ ตั้ งศำลำกลำงจั
งหวัด หรื อ

ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่ นคนขึ้นไป ทั้งมีรำยได้พอควรแก่กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่อัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต้ อ งท ำตำมพระรำชบั
ญ ญั ติ นี้ และซึ่ งมี ป ระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็
น เทศบำลเมื
อง
ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบำลไว้ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๓ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มสเติำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บที่ ๑๒) พ.ศ.สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕
มำตรำ
มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำลก(ฉบั
๒๕๔๖

-๓-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๑๖ เทศบำลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่ห้ำหมื่นคนขึ้นไป
สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ ง มี ร ำยได้ พ อควรแก่ กกำำรที่ จ ะปฏิ บั ตสำนั
ิ ห น้กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่ อั น ต้ อ งท ำตำมพระรำชบั
ญ ญั ติ นสี้ และซึ
่ งมี ป ระกำศ
กระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็นเทศบำลนคร ประกำศกระทรวงมหำดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เทศบำลไว้ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๒๗ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ กำรเปลี่ยนชื่อ
เทศบำลหรือกำรเปลี
ให้กกำระทำโดยประกำศกระทรวงมหำดไทย
สำนั่ยกนแปลงเขตเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ เป็ น กำรเปลี่ ย นแปลงเขตเทศบำลเมื อ งหรื อ เทศบำลนคร ให้ ก ำนั น
้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่กบำ้ำน แพทย์ประจ
ำบล และสำรวัตรกำนักนำ ในท้องถิ่นทีส่ไำนั
ด้เปลี
่ยนแปลงเขต
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำต
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็ น เทศบำลตำมควำมในวรรคหนึ่ งสิ้ นสุ ดอำนำจหน้ ำที่เฉพำะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้ นเมื่อพ้ น
สำนัวกันงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำหนดหนึ่งปีนับแต่
ที่ประกำศกระทรวงมหำดไทยเปลี
่ยนแปลงเขตเทศบำลใช้
บังคับเป็กนำ ต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
ำ มำตรำ ๑๑
สำนัและมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๑๓ ๘ ภำยใต้
บักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คั บ มำตรำ ๙ มำตรำ ก๑๐
๑๒

ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลแล้วอำจถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะหรือยุบเลิกได้โดยทำเป็นประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทย
ท้องถิก่นำที่ได้เปลี่ยนแปลงฐำนะตำมควำมในวรรคหนึ
งเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ่ง ให้พ้นจำกสภำพแห่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เดิมนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะเป็นต้นไป บรรดำทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของ
เทศบำลเดิมให้โอนไปเป็
นของเทศบำลใหม่ในขณะเดี
ยวกั นนัส้นำนัและบรรดำเทศบั
ญญัติที่ไกด้ำใช้บังคับอยู่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป
ใน ก ำรยุ
บกำล
ให้ ร ะ บุ ถึ งวิ ธี ก ำรกำจั ด ท รั พ ย์ สิสนำนัไว้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ใน ป ระ ก ำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ เลิ ก เท สศำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงมหำดไทยนั้นด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒
สำนักองค์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรเทศบำล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๔๙ องค์กำรเทศบำลประกอบด้
วยสภำเทศบำล
และนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบทที่ ๑

สภำเทศบำล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖
มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๗ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘
มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มสเติำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บที่ ๑๒) พ.ศ.สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙
มำตรำ
มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำลก(ฉบั
๒๕๔๖

-๔-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๕๑๐ สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
สำนักโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องถิ่นหรือผูส้บำนัริหกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำสด้ำนัวกยกำรเลื
อกตั้งสมำชิกสภำท้
ำรท้องถิ่นตำม
จำนวน ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักสภำเทศบำลต
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยสมำชิสกำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำบล ประกอบด้
จำนวนสิ
บสองคน
(๒) สภำเทศบำลเมือง ประกอบด้วยสมำชิกจำนวนสิบแปดคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) สภำเทศบำลนคร ประกอบด้วยสมำชิกจำนวนยี่สิบสี่คน
้มีสกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็กนำสมำชิกสภำเทศบำลต้
องมีคุณสมบัติและไม่
สผูำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มีลักษณะ
๑๑
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ในกรณี
สภำเทศบำลว่ ำงลงไม่
งมิ ได้ มี ก ำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่ ต ำแหน่ ง สมำชิ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ ำ ด้ ว ยเหตุ ใสดและยั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เท่ำที่มีอยู่
ควำมในวรรคหนึ่ ง มิ ให้ น ำมำใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ ได้ จั ด ให้ มี ก ำรเลื อ กตั้ งใหม่ ต ำม
สำนักกฎหมำยว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่นเพรำะเหตุสทำนัี่มกีผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำด้วยกำรเลืกอำกตั้งสมำชิกสภำท้
องถิ่นหรือผู้บริห ำรท้อกงถิ
ู้ได้รับเลือกตั้ง
ไม่ครบจำนวน ถ้ำในกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจำนวนอีก ให้ถือว่ำสภำเทศบำลนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกอบด้วยจำนวนสมำชิ
กเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำจะครบอำยุของสภำเทศบำล
เว้นแต่จะมีจำนวนสมำชิก
๑๒
ถึงสองในสำมของจำนวนตำมวรรคหนึ
สำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่ง กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๓

๑๖ สมำชิกสภำเทศบำลให้
อยู่ในต
งได้ครำวละสี่ปีนับแต่
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำแหน่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วันเลือกตั้ง

ถ้ำตำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระหรือมีกำรยุบสภำ
เลื อกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ
้น แทนตำมกฎหมำยว่
ำด้ว ยกำรเลื
องถิ่น หรือ
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อกตั้ งสมำชิสกำนัสภำท้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
สสมำชิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กสภำเทศบำลผู้เข้ำมำแทนให้
อยู่ในตสำแหน่
งได้เพียงเท่ำวำระของผูกำ้ซึ่งตนแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องปฏิญำณตนในที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๑๗ ก่อนเข้ำสรัำนั
บหน้
ำที่ สมำชิกสภำเทศบำลต้
่ประชุมสภำ

เทศบำลว่ำ จะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๑๘ ทวิ๑๔ (ยกเลิ
)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๘ สมำชิกสภำเทศบำลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบำลนั้น และ
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตสำนั
ำมควำมเห็
นของตนโดยบริกสำุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในควำมผู
กมัดแห่งอำณัติมอบหมำยใด
ๆ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๙๑๕ สมำชิกภำพของสมำชิ
กสภำเทศบำลสิ
้นสุดลงเมื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐
มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑
มำตรำ ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๑๒ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๑๕ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓
มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๘ ทวิ ยกเลิกสโดยพระรำชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๔
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบับกทีำ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-๕-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ หรือมีกำรยุบสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ตำย
(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ส(๔)
ำนักขำดคุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องห้ำมตำมมำตรำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ณสมบัติหรือมีลักษณะต้
๑๕ วรรคสอง กำ
(๕) ขำดประชุมสภำเทศบำลสำมครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖)๑๖ กระทำกำรอันต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม
มติให้พ้กนำจำกตำแหน่งสำนั
โดยเห็
นว่ำมีควำมประพฤติกำในทำงที่จะ
ส(๗)
ำนักสภำเทศบำลมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ำมำซึ่ ง ควำมเสื่ อ มเสี ย หรื อ ก่ อ ควำมไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยแก่ เทศบำลหรื อ กระท ำกำรอั น เสื่ อ มเสี ย
ของสภำเทศบำล
ำนวนไม่กำน้ อยกว่ำหนึ่งสในสำมของจ
ำนวน
สำนักประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยมี ส มำชิ
สำนักกสภำเทศบำลจ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำชิกสภำเทศบำลทั้ งหมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้สภำเทศบำลพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กสภำเทศบำลทั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คะแนนเสียงไม่นส้อำนั
ยกว่
ำสำมในสี่ของจำนวนสมำชิ
้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งกนีำ้ ให้สมำชิก
ภำพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้มีสิทธิเลืสอำนักตั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น้อยกว่ ำสำมในสี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๘) รำษฎรผู
้งในเขตเทศบำลมีจำนวนไม่
่ของจำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสี
ยงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้สำนั
องถิ
่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
เมื่อมีขก้อำ สงสัยเกี่ยวกัสบำนั
สมำชิ
กภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู
้ใดสิส้นำนั
สุดกลงตำม
(๔) (๕)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใด
สิ้นสุดลงตำม (๔)สำนั
ให้กผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนให้
แล้วเสร็สำนั
จภำยในหกสิ
บวันนับแต่วันกำที่มีข้อสงสัย
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดำเนินกำรวินิจ ฉัยให้แล้วเสร็จภำยใน
บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ผกู้ำว่ำรำชกำรจั งสหวั
สอบสวนแล้ วเสร็จหรืกอำวัน ที่ ได้ รับผลกำรสอบสวนจำก
สำนักสำมสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรสอบสวน แม้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้นั้นจะได้พ้นจำกตำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เว้ น แต่ เพรำะเหตุสำนั
ต ำย
หรื อ พ้ น จำกต ำแหน่กงำไปแล้ ว เกิ น สองปี
ในกรณี ที่ มี ก ำรตั้ งคณะกรรมกำร
สอบสวนและไม่สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนกรณีตำม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภำยในกำหนดเวลำ
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ อีก ไม่เ กินสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ง กล่ำ ว ผู้ว่ำ รำชกำรจักำง หวัด อำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปได้
สำมสิ
บ วัน ทั้ง นี้
กำรดำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง๑๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลผู้นั้น
้นสุดลงตำม (๔) (๕) หรื
งหวัดประกำศคำวิกนำิจฉัยให้ทรำบทัสำนั
่วกักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไม่ว่ำผู้นั้นจะ
สำนักสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอ (๖) ให้ผู้ว่ำสรำชกำรจั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ได้พ้นจำกตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตำม โดยในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุ เหตุที่ทำให้พ้นจำกตำแหน่งไว้
และให้สมำชิกภำพของสมำชิ
กสภำเทศบำลผู้นกำั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่
ที่มีเหตุตำม (๔) (๕) หรืกำอ (๖) แต่ไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวกันงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กระทบต่อกำรดำเนินงำนและกำรรับค่ำตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีกำรประกำศคำวินิจฉัย
สำนักถ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กสภำท้สอำนั
กำ
ำ ในขณะที่ป ระกำศคกำวิำ นิจ ฉัยดังกล่สำำนัวผูก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ั้นกำลังดำรงตำแหน่งกสมำชิ
งถิก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือผู้บริห ำร
ท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำก
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำแหน่ งที่ กำลั งดสำนั
ำรงอยู
่ ด้ว ยและในกรณี ที่กเป็ำ น ผลให้ ถูกห้สำำนัมใช้
สิ ท ธิส มั ครรับ เลื อกตัก้งำหรือใช้สิ ท ธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๑๕ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖
มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๙ วรรคสอง แก้
สำนัไขเพิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๔)สำนั
กำ
๑๗
มำตรำ
่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ.กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒๕๖๒

-๖-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เลือกตั้ง ให้ถือว่ำวันที่ประกำศคำวินิจฉัยเป็ นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว ทั้งนี้ คำวินิจฉัย
สำนักของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำนี
้ให้สเป็ำนันกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่สุด๑๘
ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงตำม (๘) พร้อมกันทั้งหมดให้
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๙
ถือว่ำเป็นกำรยุบสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๐ สภำเทศบำลมีประธำนสภำคนหนึ่ง และรองประธำนสภำคนหนึ่ง ซึ่ง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัสดำนัแต่กงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติ
ของสภำเทศบำล
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลดำรงตำแหน่งจนครบอำยุของ
๒๐
สำนักสภำเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒๐ ทวิ ๒๑ นอกจำกกำรพ้
น จำกต
ง ตำมมำตรำ ๒๐กำ วรรคสอง

ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยยื่นหนั
สำนั
(๑) ลำออก
งสืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจักำงหวัด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) สิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้สำนั
พ้นกจำกต
ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓
(๔) สภำเทศบำลมี
มสติำนัให้กพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้นจำกตำแหน่ง โดยเห็กำนว่ำมีควำมประพฤติ
ในทำงที่จะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภำเทศบำล ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือ
สวัส ดิภำพของประชำชน
หรือละเลยไม่ปฏิกบำัติกำรหรือปฏิสบำนััตกิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำรไม่ชอบด้วยอำนำจหน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำที่ โดยมี
สมำชิกสภำเทศบำลจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่
ำชื่อเสนอให้ สภำเทศบำลพิ
จ ำรณำสำนั
และมติ
ดังกล่ ำวต้องมีคะแนนเสี
ำสำมในสี่ ของ
สำนักเข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ย งไม่ น้ อสยกว่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจำกตำแหน่งนับแต่วันที่สภำเทศบำลมีมติ
สผูำนั
กำ
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ซึ่งกพ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นจำกตำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรื
รองประธำนสภำเทศบำลตำม
(๓)
หรือ (๔) จะดำรงตำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือ รองประธำนสภำเทศบำลอีกไม่ได้ตลอดอำยุของ
สำนักสภำเทศบำลนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้น
ให้ ป ระธำนสภำเทศบำล หรือ รองประธำนสภำเทศบำลที่ ได้ รับ เลื อ กใหม่ อ ยู่ ใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำแหน่งตำมวำระของผู้ซึ่งตนแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๐ ตรี๒๒ ในกรณี ที่ตำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำ
เทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ
ภำเทศบำลเลื
อกสมำชิกสภำเทศบำลขึ
้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๐ ทวิ ให้สสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แทนตำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่ำงลง
มำตรำ ๒๑ ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ดำเนินกิจกำรของสภำเทศบำลให้เป็นไป
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมระเบียบข้อบัสงคัำนับกกำรประชุ
มสภำเทศบำลกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๘
มำตรำ ๑๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙
มำตรำ ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๒๐ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑
มำตรำ ๒๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๒
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบักบำที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

-๗-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รองประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่กระทำกิจกำรแทนประธำนสภำเทศบำลในเมื่อ
สำนักประธำนสภำเทศบำลไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกอำยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัติหน้ำที่ได้
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ ป ระชุ ม ให้
๒๒ ในเมื่ อประธำนและรองประธำนสภำเทศบำลไม่
อยู่ในที

สมำชิกสภำเทศบำลเลือกตั้งกันเองเป็นประธำนเฉพำะในครำวประชุมนั้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓ ให้กระทรวงมหำดไทยวำงระเบี
ยบข้
อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำลไว้
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๒๔ ๒๓ ในปีหสำนั
นึ่งกให้
มีสมัยประชุมสำมัญกสีำ่สมัย สมัยประชุ
ญครั้งแรก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกสำมั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปีให้สภำเทศบำลกำหนด
สผูำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สมำชิกสภำเทศบำลได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ว่ำกรำชกำรจั
งหวัดต้องกำหนดให้
มำประชุมสภำเทศบำลครั
้ง
แรกภำยในสิ บ ห้ ำวันนั บ แต่วัน ประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และให้ ที่ประชุมเลือก
๒๔
สำนักประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรณีที่สภำเทศบำลไม่อำจจัดให้มีกำรประชุมครั้งแรกได้ตำมกำหนดเวลำในวรรค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สอง หรือมีกำรประชุมสภำเทศบำลแต่ไม่อำจเลือกประธำนสภำเทศบำลได้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจ
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้
ีคำสั่งยุบสภำเทศบำล กำ
สำนักเสนอรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมัย ประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้ มีกำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
ออกไปอีกจะต้องได้
อนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจั
สำนัรับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำกำ๒๕ โดยปกติสำนั
ให้กปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระธำนสภำเทศบำลเป็กนำ ผู้เรียกประชุสมำนัสภำเทศบำลตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ที่ยังไม่มีประธำนสภำเทศบำล
หรือสประธำนสภำเทศบำลไม่
เรียกกประชุ
มตำม
กฎหมำย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๖ นอกจำกสมั ย ประชุ ม สำมั ญ แล้ ว เมื่ อ เห็ น ว่ ำ เป็ น กำรจ ำเป็ น เพื่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประโยชน์แห่งเทศบำล ประธำนสภำเทศบำลก็ดี หรือนำยกเทศมนตรีก็ดี หรื อสมำชิกสภำเทศบำลมี
ำนวนไม่ต่ำกว่ำกึ่งหนึ่งกของจ
่อยู่ในตำแหน่งก็ดี อำจท
งหวัด
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำนวนสมำชิ
สำนักกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำคำร้องยื่นต่อสผูำนั้ว่ำกรำชกำรจั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ขอให้เปิดประชุมวิสำมัญให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ถ้ำเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเรียก
ประชุมวิสำมัญได้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมั ย ประชุ ม วิส ำมั ญ ให้ มี ก ำหนดไม่ เ กิ น สิ บ ห้ ำวั น แต่ ถ้ ำจะขยำยเวลำออกไปอี ก
สำนักจะต้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ว่ำรำชกำรจังสหวั
ำนัดกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
องได้รับอนุญำตจำกผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ มไม่น้อย
๒๗๒๕ กำรประชุมสภำเทศบำล
ต้อสำนั
งมีกสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำชิกสภำเทศบำลมำประชุ

กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๒๓ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔
มำตรำ ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั๒๕๔๓
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕
มำตรำ
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.

-๘-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๘ กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำนั้น ให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นประมำณ
สำนักเว้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นกำอย่ำงอื่นในพระรำชบั
ญญัตินี้
สมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีจำนวนลงเสียง
ส
ำนัปกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยงเพิ่มขึ้นได้สอำนั
ลงคะแนนเท่ำกัน ให้
ระธำนในที่ประชุมออกเสี
ีกเสีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๙ ห้ำมมิให้ สภำเทศบำลประชุมปรึกษำหำรือในเรื่องนอกเหนืออำนำจ
หน้ำที่ หรือเรื่องทีส่ฝำนั่ำฝืกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กฎหมำย หรือเรื่องกำรเมื
กำ องแห่งรัฐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๓๐ กำรประชุ
อมเป็กนำ กำรเปิดเผยตำมลั
กษณะที่จะได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกของสภำเทศบำลย่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำเทศบำล
สเมืำนั่ อกนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กสภำเทศบำลรวมกั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือสมำชิ
นไม่น้อยกว่ำหนึก่งำในสำมของ
จำนวนสมำชิกที่มำประชุมร้องขอให้ทำกำรประชุมลับ ก็ให้ประธำนสภำเทศบำลดำเนินกำรประชุมลับ
สำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ม๒๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๗

ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๑ ในที่ป ระชุมสภำเทศบำล สสมำชิ
กสภำเทศบำลมีสิทธิตั้งกระทู้ถำม
ห รื อ รองนำยกเทศมนตรี
ในข้ อ ควำมใด ๆ อั นกเกีำ ่ ย วกั บ กำรงำนในหน้
ำ ที่ ได้ แต่
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นำยกเทศมนตรีหรือรองนำยกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่ำข้อควำมนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพรำะเกี่ยวกับควำมปลอดภั
ยหรือประโยชน์สกำคัำ ญของเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๓๒๒๘ สภำเทศบำลมี
อำนำจเลือกสมำชิกกสภำเทศบำลตั
คณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ส้งเป็
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำมัญ ของสภำเทศบำล และมีอำนำจเลือกบุคคลผู้ เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อพิ จำรณำสอบสวนหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วิส ำมัญ ของสภำเทศบำล
เพื่อกระทำกิจกำรหรื
อศึกษำเรื่องใดกำๆ อันอยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของสภำเทศบำล แล้วรำยงำนต่อสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้งคณะกรรมกำรวิ
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ในกำรตั
ำมัญตำมวรรคหนึ่ง นำยกเทศมนตรี
มสีสำนัิทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เสนอชื่อบุคคล
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิก เพื่อให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมกำรที
่สภำเทศบำลตั
้งขึ้นตำมวรรคหนึก่งำ จะแต่งตั้งคณะอนุ
กรรมกำรเพื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พิจำรณำหรือปฏิบัติกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ทวิ๒๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๒
ในกรณีกิจกำรอื่นใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบำล
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อประชำชนในท้องถิก่นำ สมำชิกสภำเทศบำลจ
ำนวนไม่น้อยกว่ำกึก่งำหนึ่งของจำนวนสมำชิ
กเท่ำที่มีอยู่
หรือนำยกเทศมนตรีอำจเสนอต่อประธำนสภำเทศบำลเพื่อให้มีกำรออกเสียงประชำมติในท้องถิ่ นได้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และประกำศให้ปสระชำชนทรำบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๖
มำตรำ ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๒๗ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๘
มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๒ ทวิ แก้ไขเพิ
สำนั่มกเติงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๒)สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๙
มำตรำ
มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ.
๒๕๔๖

-๙-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรออกเสียงประชำมติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรขอปรึกษำควำมเห็ นของ
สำนักประชำชนว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อไม่เห็นชอบกิ
สำนัจกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่งตำมวรรคหนึ
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำจะเห็นชอบหรื
กำรสำคัญในเรื่องใดเรื่อกงหนึ
ซึ่งมิใช่เรื่องที่
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย กำรออกเสียงประชำมติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุ คคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะจะกระท
ำมิได้ กำ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชำมติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรออกเสี ย งประชำมติ ต ำมมำตรำนี้ ให้ มี ผ ลเป็ น เพี ย งกำรให้ ค ำปรึก ษำแก่ ส ภำ
เทศบำลหรือนำยกเทศมนตรี
ในเรื่องนั้น กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรออกเสี ย งประชำมติ ใ ห้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยประกอบ
ฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสี
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยงประชำมติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๓ กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ
๓๒ ต้องมีกรรมกำรมำประชุ
มไม่

ต่ำกว่ำกึ่งจำนวนของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ย บข้ อ บั ง คัสบำนักำรประชุ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระเบี ยกำบกำรประชุ มสของคณะกรรมกำรให้
ใช้ รกะเบี
ม สภำ

เทศบำลโดยอนุโลม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๓๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๓๐

(ยกเลิสกำนั) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๑

๓๕ (ยกเลิก) กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะเทศมนตรี๓๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำกำ๓๖๓๓ (ยกเลิสกำนั) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๔

มำตรำ ๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๘๓๕ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ

๓๙๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๐
๓๔ ยกเลิกโดยพระรำชบั
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ
ส๓๑ำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำลสำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๓๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๒
บททีกำ่ ๒ คณะเทศมนตรี
๓๖ ถึง มำตรำ ๔๘
ญ ญั ติ เทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยกเลิ กโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๓
มำตรำ ๓๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๓๔ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๗ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๕
มำตรำ ๓๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๙ ยกเลิกโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๖
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบับกทีำ่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำกำ๔๐๓๗ (ยกเลิสกำนั) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๔๑๓๘ (ยกเลิก) กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๒๓๙ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ

๔๓๔๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ

๔๔๔๑

(ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๕๔๒ (ยกเลิก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๖๔๓ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๔๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๔๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิสกำนั) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๕

๔๘ (ยกเลิก) กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๒ ทวิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

นำยกเทศมนตรี๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ค นหนึ่ งซึ่ ง มำจำกกำรเลื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๔๘ ทวิ ๔๗ สให้ำนัเทศบำลมี
น ำยกเทศมนตรี
อ กตั้ ง

โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๔๘ ตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓๗

๔๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิ
)
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๐ ยกเลิกโดยพระรำชบั
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำลสำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓๘
มำตรำ ๔๑ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๙
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบับกทีำ่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๒ ยกเลิกโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๐
มำตรำ ๔๓ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑
๔๔ ยกเลิกโดยพระรำชบั
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ
ส๔๒ำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำลสำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๔๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบับกทีำ่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๖ ยกเลิกโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๔
มำตรำ ๔๗ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๕
มำตรำ ๔๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๔๖ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทที่ ๒ ทวิ นำยกเทศมนตรี มำตรำ ๔๘ ทวิ ถึ ง มำตรำ ๔๘ ปั ญ จวี ส ติ เพิ่ ม โดย
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ
สำนั่มกเติงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๒)สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๗
มำตรำ
มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ.
๒๕๔๖

- ๑๑ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๔๘ จัตวำ๔๙ ส(ยกเลิ
ก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ มี สิ ท ธิส มั คสรรั
ำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๘ เบญจ ๕๐ บุ คคลผู
เลื อกตั้งเป็ นนำยกเทศมนตรี
ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
อำยุไม่ต่ำกว่ำสำมสิบห้กำำปีนับถึงวันเลืสอำนั
กตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส(๑)
ำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๒) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิกสภำ
องถิ่นผู้บริหำรท้องถิ่นกหรื
สำนักท้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อสมำชิกรัฐสสภำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๔๘ ฉ๕๑ (ยกเลิก) กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งครำวละสีสำนั
กำ
มำตรำกำ๔๘ สัตต๕๒ นำยกเทศมนตรี
มีวำระอยู่ในตกำแหน่
่ปีนกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันเลือกตั้ง

แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่คสรบระยะเวลำสี
่ปีก็ให้ถือว่ำเป็นหนึ่งวำระ
่อได้ดำรงตำแหน่กงำสองวำระติดต่สอำนักักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แล้วจะดำรงตำแหน่งได้กำอีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี
่ปีนับแต่วัน
สำนักและเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ้นจำกตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ อัฏฐ๕๓ นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิก
นผู้ช่วยเหลื
มอบหมำยได้
สำนักสภำเทศบำลเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อในกำรบริสหำนัำรรำชกำรของเทศบำลตำมที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ่นำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำมเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักเทศบำลต
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำบล ให้แต่งตัก้งรองนำยกเทศมนตรี
ได้ไม่เกินสองคน กำ
(๒) เทศบำลเมือง ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสำมคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) เทศบำลนคร
ให้แสต่ำนังกตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้งรองนำยกเทศมนตรีได้กไำม่เกินสี่คน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลได้ โดยในกรณีเทศบำลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ใน
เทศบำลเมืองให้แกต่ำงตั้ งได้จำนวนรวมกั
นไม่เกินสำมคน และในกรณี
เทศบำลนครให้
แต่งตั้งได้
สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำนวนรวมกันไม่เกินห้ำคน
นว๕๔

มำตรำ ๔๘
รองนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
สำนักตำมมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักแงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณสมบัติหรืสอำนัลักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๘ เบญจ กเว้ำ นแต่กำรนับสอำยุ
ละกำรนับระยะเวลำของคุ
ษณะต้องห้ำม
อย่ำงอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง
๔๘
มำตรำ
โดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ ตรี ยกเลิสกำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บที่ ๑๒) พ.ศ. ส๒๕๔๖
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๙
มำตรำ ๔๘ จัตวำ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๐
มำตรำ ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๕๑ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๒
มำตรำ ๔๘ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ อัฎฐ แก้สไขเพิ
ำนัก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๒)
สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๕๓
มำตรำ
เติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
๒๕๔๖

- ๑๒ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำที่ ให้ประธำนสภำเทศบำลเรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๔๘ ทศ๕๕ ก่สอำนันนำยกเทศมนตรี
เข้ำรับหน้
ยก

ประชุมสภำเทศบำลเพื่อให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ้งนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ภำยในสำมสิบวันสนัำนั
บแต่
วันประกำศผลกำรเลือกกตั
กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สภำเทศบำลถูกยุบตำมมำตรำ ๒๔ หำกมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะ
กระทบต่อประโยชน์
ำคัญของรำชกำรหรือรำษฎร
จะดำเนินกำรไปพลำงก่
สำนัสกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนเท่ำที่
จำเป็ น ก็ได้ เมื่อได้มีกำรเลื อกประธำนสภำเทศบำลแล้ วให้ ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุมสภำ
่อให้นำยกเทศมนตรี
แถลงนโยบำยโดยไม่
มีกำรลงมติภำยในสิ
แต่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ันที่มีกำรเลือก
สำนักเทศบำลเพื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บห้ำวันนับสำนั
กำ
ประธำนสภำเทศบำล
สกำรประชุ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ด เผย โดย
ม เพื่ อ แถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรี
ให้ ก ระท ำโดยเปิ
นำยกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนที่มำประชุมด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สไำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกอำ สภำเทศบำลได้
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หำกนำยกเทศมนตรี
ม่สกำมำรถแถลงนโยบำยต่
ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดแจ้งให้นำยกเทศมนตรีจัดทำนโยบำยแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกคนภำยใน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เจ็ดวัน โดยให้นำวิสำนั
ธีกกำรแจ้
งคำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสือตำมกฎหมำยว่
ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
บังคับโดยอนุ
นนีก้ใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ห้ถือว่ำนำยกเทศมนตรีไกด้ำแถลงนโยบำยต่สำนั
อสภำเทศบำลแล้
ว
สำนักปกครองมำใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำโลม ในกรณีเสช่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้นำยกเทศมนตรีจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภำเทศบำลเป็นประจ
ำทุกปี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศ
โดยเปิดเผยที่สำนักงำนเทศบำลด้
วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักไว้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๘ เอกำทศ๕๖ นำยกเทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี
หรือผู้ซึ่งนำยกเทศมนตรี

มอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุมสภำเทศบำลและมีสิ ทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็ น
สำนักเกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อที่ประชุสมำนัแต่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ ทวำทศ สมำชิกจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนสมำชิก
ำที่มีอยู่มีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญั
อภิกปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รำยทั่วไปในที่ประชุมกสภำเทศบำลเพื
ให้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำยกเทศมนตรี
สำนักเท่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตติขอเปิสดำนั
ำ
ส่อำนั
กำ
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมเห็นในปัญหำอันเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรเทศบำลโดยไม่มีกำรลงมติ
ตำมวรรคหนึ่ งให้ ยื่ นต่กอำ ประธำนสภำเทศบำล
และให้ ประธำนสภำเทศบำล
สญัำนัตกติงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนดวันสำหรับกำรอภิปรำยทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
สำนักญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตติ แล้วแจ้งให้นำยกเทศมนตรี
ทรำบสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๘ เตรส๕๘ นำยกเทศมนตรี
มีอำนำจหน้
ำที่ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕๔
มำตรำ ๔๘ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๕
มำตรำ ๔๘ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๕๖ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๔๘ เอกำทศ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๗
มำตรำ ๔๘ ทวำทศ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ เตรส เพิส่มำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบที่ ๑๑) พ.ศ. ส๒๕๔๓
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕๘
มำตรำ
โดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบั

- ๑๓ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑)๕๙ กำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำร
สำนักของเทศบำลให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัยกบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบี
ข้อบังคับ เทศบัญญัตกิ และนโยบำย
(๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของเทศบำล
ส(๓)
ำนักแต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ง ตั้ ง และถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี
ที่ ป รึ ก ษำนำยกเทศมนตรี
และ
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
กษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบั
ส(๕)
ำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จตุ ท ศ ๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔ ๘
นำยกเทศมน ตรี รองนำยกเทศมน ตรี ที่ ปรึ ก ษ ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ต้องไม่กระทสำกำรอย่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำยกเทศมนตรี และเลขำนุ
กำรนำยกเทศมนตรี
ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่กอำ ไปนี้
(๑)๖๑ ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรื อ
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง ที่ ด ำรงตำมบทบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรื อ เป็ น กำรปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ฐ วิ ส ำหกิ จ เว้ น แต่ ต ำแหน่
ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมำย
บั ติ ห น้ ำที่ เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินหรือตำมนโยบำยของรัฐบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจำกส่
วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
ฐวิสำหกิจ นอกเหนือกไปจำกที
่ส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรืกำอรัฐวิสำหกิจ สปฏิ
ัติกับบุคคลใน
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ธุรกิจกำรงำนตำมปกติ
๖๒ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำหรือกิจกำรที่ กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่
ส(๓)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เทศบำลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำหรือกิจกำรที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
วนท้ องถิ่น อื่น โดยมีพกำฤติกำรณ์ แสดงให้
เห็ น ว่ำเป็น กำรต่ำงตอบแทนหรื
อเอื้อสประโยชน์
ส่ ว นตน
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๓
ระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
สบทบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ ่งได้รับเบี้ย
ญญัติตำมมำตรำนี้มิให้กใช้ำ บังคับกับกรณี
ที่บกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ
หวัดบำเหน็ จบ ำนำญหรือเงินปี พระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลั กษณะเดียวกัน และมิให้ใช้
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำวตำมวรรคหนึ
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มหรือเงินสอืำนั่นกใดเนื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคับกับกรณีที่บุคคลดักงกล่
รับเงินตอบแทนค่ำเบี้ยกประชุ
่องจำกกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำหรือวุฒิสภำหรือสภำผู้ แทนรำษฎรหรือสภำเทศบำลหรือสภำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้องถิ่นอื่น หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง
ให้นำควำมใน
(๓) มำใช้
คับแก่สมำชิกสภำเทศบำลด้
ลมก๖๔งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกังงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยโดยอนุสโำนั
๖๕

๔๘ ปัญจทศ นำยกเทศมนตรี
พ้นสำนั
จำกต
ำแหน่งเมื่อ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕๙
มำตรำ ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๐
๔๘ จตุทศ เพิ่มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓กำ
ส๖๑ำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๒
มำตรำ
่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั
ญญัตสิเทศบำล
(ฉบับที่ ๑๔)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๓
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๖
๖๔
มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ ปัญจทศ สแก้ำนัไขเพิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๕
มำตรำ
่มเติมโดยพระรำชบัญญัตกิเำทศบำล (ฉบับที่ส๑๒)
๒๕๔๖

- ๑๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ตำย
(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ส(๔)
ำนักขำดคุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องห้ำมตำมมำตรำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ณสมบัติหรือมีลักษณะต้
๔๘ เบญจ
(๕) กระทำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ จตุทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกตำแหน่งตำมมำตรำ ๖๒ ตรี
วรรคห้ำ หรือมำตรำ
สำนัก๗๓
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก
(๘) รำษฎรผู
้งในเขตเทศบำลมีจำนวนไม่
่ของจำนวนผู้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้มีสิทธิเลืสอำนักตักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น้อยกว่ำสำมในสี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสี
ยงเพื่อถอดถอนสมำชิกกำสภำท้องถิ่นหรืสำนั
อผูก้บงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ริหำรท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นนำยกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๔) หรือ (๕) หรือ
สำนักเมืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สอำนั
กำ ผู้ใดสิ้นสุดสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลื
กตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว่ำควำมเป็นนำยกเทศมนตรี
ลงตำม
(๔) ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจั งหวั ด สอบสวนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ข้ อ สงสั ย หรือ ได้ รับ แจ้ งจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรกำรเลื
อกตั้ง แล้วแต่กรณี และดำเนินกำรวินสิจำนัฉัยกให้
แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่
นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกสอบสวนแล้
วเสร็
อวันที่ได้รับผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน
สำนักวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัจกหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แม้ว่ำนำยกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจำกตำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรือพ้น
จำกตำแหน่งไปแล้
วเกิ
นสองปี ในกรณีที่มีกำรตั
สำมำรถด
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้งคณะกรรมกำรสอบสวนและไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำเนินกำร
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจขยำยเวลำกำรสอบสวน
อีกไม่เกินสำมสิกำบวัน ทั้งนี้ กำรด
นกำรสอบสวนและวิกนำิจฉัยให้เป็นไปตำมหลั
กเกณฑ์และ
สำนักออกไปได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๖
วิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งตำม (๔)
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวักดำ วินิจฉัยว่ำนำยกเทศมนตรี
พ้นจำกตำแหน่
หรือ (๕) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศคำวินิจฉัยให้ทรำบทั่วกัน ไม่ว่ำผู้นั้นจะได้พ้นจำกตำแหน่งไป
สำนักก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ พ้ น จำกต สำแหน่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อ นแล้ ว หรื อ ไม่ ก็ ต ำมกำ โดยในค ำวิสนำนัิ จกฉังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ย นั้ น ให้ ร ะบุ เ หตุ ที่ ทกำให้
ง ไว้ และให้
นำยกเทศมนตรี ผู้ นั้ น พ้ น จำกต ำแหน่ งตั้ ง แต่ วั น ที่ มี เหตุ ต ำม (๔) หรือ (๕) แต่ ไม่ ก ระทบต่ อ กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดำเนิ น งำนและกำรรับ ค่ำตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่ มีกำรประกำศคำวินิ จฉัย ถ้ำในขณะที่
ำวินิจฉัยดังกล่กำำวผู้นั้นกำลังดสำรงต
ำแหน่งสมำชิกสภำท้อกงถิำ ่นหรือผู้บริหำรท้
งถิ่นอันเป็นผล
สำนักประกำศค
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่งที่กำลังดำรง
อยู่ด้วย และในกรณี
ี่เป็ น ผลให้ ถูกห้ ำมใช้สกิ ทำธิส มัครรับเลืสอำนักตัก้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง กให้ำ ถือว่ำวันที่
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประกำศคำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำนักตำมมำตรำนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ให้เป็นที่สุดก๖๗ำ
ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี
๖๘
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เท่ำที่จำเป็นได้เป็สนำนั
กำรชั
่วครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลื
อกตั
้งนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๖
มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๖๗ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.

๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสี
สำนัก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
สำนั๒๕๖๒
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๖๘
มำตรำ
เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล

- ๑๕ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ โสฬส๖๙ รองนำยกเทศมนตรีพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) นำยกเทศมนตรี
พส้นำนัจำกต
ำแหน่ง
(๒) นำยกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจำกตำแหน่ง
ส(๓)
ำนักตำย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕)๗๐ ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ นว
ำกำรฝ่ำฝืนตำมมำตรำ
ส(๖)
ำนักกระท
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ จตุทศสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก
(๘) รักฐำมนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทยพิ
จ ำรณำสอบสวนและสั
่ ง ให้ อ อกจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓
สให้
ำนันกำควำมใน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (๖) และ (๗)สำนัมำใช้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำแหน่งของ
(๑) (๒) (๓) (๔)
บังคับกับกำรพ้นจำกต
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๗๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั๔๘
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักมำใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้นำควำมในมำตรำ
ปัญ จทศ วรรคสองและวรรคสำม
บัง คับ แก่
รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๗๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ ๔๘ สั ตตรสส๗๓ำนักให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำยกเทศมนตรีควบคุ
ห ำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ม และรับ ผิ ดสชอบในกำรบริ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กิจกำรของเทศบำลและเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๗๕ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ อัฏฐำรส๗๔ เทศบำลแบ่งส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้
(๑) สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กปลัดเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ส่วนรำชกำรอื่นตำมที่นำยกเทศมนตรีประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทย
กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ของสำนักปลัดเทศบำลและส่วนรำชกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำหนดโดยควำมเห็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปตำมที่นำยกเทศมนตรี
ประกำศก
นชอบของกระทรวงมหำดไทย
มำตรำ ๔๘ เอกู น วีส ติ ให้ มีป ลั ด เทศบำลคนหนึ่งเป็ น ผู้ บั งคั บ บัญ ชำพนั ก งำน
กจ้ำงเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุ
มดูแลรำชกำรประจ
ำของ
สำนักเทศบำลและลู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทศบำลให้ เป็ น ไปตำมนโยบำย และมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ อื่ น ตำมที่ มี ก ฎหมำยก ำหนดหรื อ ตำมที่
นำยกเทศมนตรีมสอบหมำย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๙
๔๘ โสฬส เพิ่มโดยพระรำชบั
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓กำ
ส๗๐ำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๔๘ โสฬส (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗๑
มำตรำ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั
บที่ ๑๒) พ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ โสฬส วรรคสอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำล
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๕๔๖
๗๒
มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๗๓ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๔๘ สัตตรส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๔
มำตรำ ๔๘ อัฏฐำรส เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ เอกูนวีสติสำนั
กำ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
สำนัก๒๕๔๓
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗๕
มำตรำ
เพิก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล

- ๑๖ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อ กำรปฏิ บัสตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำกำ ๔๘ วี ส ติ ๗๖สำนัอกำนำจหน้
ำ ที่ ใ นกำรสั่ งกหรื
ิ ร ำชกำรของรอง

นำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตำมลำดับ
ที่นำยกเทศมนตรีไม่กอำำจปฏิบัติรำชกำรได้
ให้รองนำยกเทศมนตรี
ที่นำยกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้ รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองนำยกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกำรได้ ให้ปลัดเทศบำลเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน
ำนำจในกำรสั
่ง กำรอนุญำต
บัติรำชกำรที่นำยกเทศมนตรี
สอำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำรอนุมัติ หรื
สำนัอกกำรปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งใด
อมติของคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบ ข้อบักำงคับ ข้อบัญญัสตำนัิ เทศบั
ญญัติ หรือ
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำในเรื่องใด ถ้ำสกฎหมำย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องกำรมอบอำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสือให้รองนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำยกเทศมนตรีอสำจมอบอ
ำนำจโดยทำเป็นหนั
เป็นผู้ ปฏิบัตกิรำำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ำมอบให้ปลัดเทศบำลหรือรองปลัดเทศบำลปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ทำเป็น
สำนักคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ
กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีตำมวรรคสำม ต้องกระทำภำยใต้กำรกำกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดูแลและกรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีกำหนดไว้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ เอกวีสติ๗๗ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี
และพนักงำนเทศบำลเป็
นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๔๘ ทวำวีสติส๗๘
ำในเขตเทศบำลใด รักฐำมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักถ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เห็ น เป็ น กำรสมควรให้น ำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบเทียบคดี
สำนัลกะเมิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว่ำกำร
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในเขตเทศบำลนั
้นมีอำนำจเปรี
ดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐกมนตรี
กระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ย บเที ยบคดี
สำนัตกำมวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญั ติ แ ห่ งประมวลกฎหมำยวิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกำรเปรี
่ง ให้ นำบทบั
ธี
พิ จ ำรณำควำมอำญำมำใช้ บั งคั บ โดยอนุ โ ลม เมื่ อ ได้ เปรีย บเที ย บคดี ใดแล้ ว ให้ รีบ ส่ งบั น ทึ ก กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เปรียบเทียบพร้อมด้วยสำนวนไปยังพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบำลนั้นตั้งอยู่
่อดำเนินกำรต่อไปตำมประมวลกฎหมำยวิ
ธีพิจำรณำควำมอำญำโดยไม่
สำนักเพื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ชักช้ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗๙

๔๘ เตวี ส ติ เมืกำ่ อ พ้ น ก ำหนดเวลำหนึ
่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไกด้ำมี ป ระกำศ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

กระทรวงมหำดไทยยกฐำนะท้ องถิ่น ใดเป็น เทศบำลแล้ ว ให้ นำยกเทศมนตรีมีอำนำจหน้ ำที่อย่ำง
สำนักเดีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนันและผู้ใสหญ่
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
ยวกับอำนำจหน้ำที่ของก
้ำน บรรดำที่บัญญัติไว้ใกนกฎหมำยว่
ำด้สวำนั
ยลักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษณะปกครอง
ท้องที่ หรือกฎหมำยอื่น ทั้งนี้ ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๖
มำตรำ ๔๘ วีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
ส๗๗ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๔๘ เอกวีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๘
มำตรำ ๔๘ ทวำวีสติ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ เตวีสติ แก้
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗๙
มำตรำ
ไขเพิ
่มเติมโดยพระรำชบัญญัตกิเทศบำล
(ฉบับที่ ส๑๒)
๒๕๔๖

- ๑๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในกรณี ที่ เทศบำลต ำบลใดมี ทั้ ง นำยกเทศมนตรี และก ำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ ำ น ผู้ ช่ ว ย
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำบล และสำรวั
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจกำต
รกำนัน ให้บุคคลดังกล่กำำวมีอำนำจหน้สำำนั
ที่ตกำมกฎหมำยว่
ำ
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือกฎหมำยอื่นในเขตเทศบำลตำบลตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔ ๘ จตุ วี ส ติ ๘๐ เงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบ แทนอย่ ำ งอื่ น ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ให้
เป็นไปตำมระเบียสบที
ระทรวงมหำดไทยกำหนด
ำนัก่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๔๘ ปัญจวีสติส๘๑
ในกรณีที่บทบัญญัติมำตรำใดในพระรำชบั
ญัตินี้กล่ำวถึง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

คณะเทศมนตรี ให้ห มำยถึงนำยกเทศมนตรี บทบัญญัติมำตรำใดกล่ำวถึงเทศมนตรี ให้ห มำยถึง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รองนำยกเทศมนตรี
เว้น แต่บ ทบั ญ ญั ติม ำตรำใดมี
ข้อควำมเป็
นอย่ำงเดี ยวกัน หรือขักดำ แย้ งกันกั บ
บทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญั ติ แสห่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บรรดำบทบั
งกฎหมำย
กฎ ระเบี ย บ กข้ำอ บั งคั บ ข้อ บัสญำนัญักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ติ เทศบั ญ ญั ติ
ประกำศ หรือคำสั่งใดที่อ้ำงถึงคณะเทศมนตรีห รือเทศมนตรีให้ ถือว่ำบทบัญญั ติแห่ง กฎหมำย กฎ
กำ
กำ
ระเบียบ ข้อบังคัสบำนัข้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บัญญัติ เทศบัญญัติ ประกำศ
หรือคสำสัำนั่งกนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้น อ้ำงถึงนำยกเทศมนตรี
ตำมบทนี้
้งนี้ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้กงกัำ บบทบัญญัตสิแำนั
ห่งกบทนี
้
สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หน้ำที่ของเทศบำล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีเทศบำลต
กำ
ำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๙๘๒ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ ๕๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภำยใต้
คับ แห่ งกฎหมำย เทศบำลต
ำบลมีหสน้ำนัำกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ ต้องทำในเขต
สำนับกั งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ

เทศบำล ดังต่อไปนี้
กษำควำมสงบเรียบร้อกยของประชำชน
ส(๑)
ำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนังกเสริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒/๑)ก๘๔ำ รักษำควำมเป็สำนั
นระเบี
ยบเรียบร้อย กำรดูแกลกำรจรำจร
และส่
ม สนับสนุน
หน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๐
มำตรำ
่มเติมโดยพระรำชบัญญัตกิเำทศบำล (ฉบับทีส่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ จตุวีสติ แก้
สำนัไขเพิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๘๑
มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๒
มำตรำ ๔๙ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
ส๘๓ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม
พุทธศักรำช ๒๕๑๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๐ วรรคหนึ่ง ส(๒/๑)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
สำนัก๒๕๖๒
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๔
มำตรำ
เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล

- ๑๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดมูล
สำนักฝอยและสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่งปฏิกูล กำ
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ส(๕)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิ
(๖)๘๕ จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ และกำรฝึกอบรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้แก่ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก
๘๖ ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
ส(๗)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๗
(๘) บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๘๘ กหน้
ญญัติให้เป็นหน้ำกทีำ ่ของเทศบำล สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ำที่อื่นตำมทีส่กำนัฎหมำยบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรปฏิ บั ติ งำนตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องเทศบำลต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่ดี และให้คำนึ
สำนังถึกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประชำชนโดยใช้วสิธำนัีกำรบริ
หำรกิจกำรบ้ำนเมือกงที
งกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดทำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
สำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อมูลข่ำวสำร
สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ระเบียบ สข้ำนั
กำ
บัติงำน และกำรเปิดกเผยข้
้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
อบักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คับว่ำด้วยกำร
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด๘๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๐

มำตรำกำ๕๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภำยใต้สบำนัังคักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บแห่งกฎหมำย เทศบำลต
ๆ ในเขต
กำ ำบลอำจจัดทสำกิ
ำนัจกกำรใด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

เทศบำล ดังต่อไปนี้
มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
ส(๑)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
(๓) ให้กมำ ีตลำด ท่ำเทียสบเรื
และท่ำข้ำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ให้มีสุสำนและฌำปนสถำน
ส(๕)
ำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกิ
นของรำษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ให้กมำ ีและบำรุงกำรไฟฟ้
ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอกื่นำ
(๘) ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๙) เทศพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๒
อง สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีเทศบำลเมื
กำ
มำตรำ

๕๒๙๑

(ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๕
มำตรำ
(๖)กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ
ที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๐ วรรคหนึส่งำนั
กำญัติเทศบำล (ฉบัสบำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๘๖
มำตรำ ๕๐ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘๗
มำตรำ ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
ส๘๘ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘๙
มำตรำ ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๐
มำตรำ
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.สำนั
๒๕๑๑

- ๑๙ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนับกั งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
มำตรำกำ ๕๓ ๙๒ ภำยใต้
คั บ แห่ งกฎหมำย เทศบำลเมื
อ งมี หสน้ำนัำทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ ต้ อ งท ำในเขต

เทศบำล ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ
(๒) ให้มีน้ำสะอำดหรือกำรประปำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ให้มีโรงฆ่ำสัตว์
มีและบำรุงสถำนที่ทำกำรพิ
บไข้
ส(๔)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทักษ์และรั
สำนักษำคนเจ็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ
(๖) ให้กมำ ีและบำรุงส้วสมสำธำรณะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
ส(๘)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บจำนำหรือสสถำนสิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มีกำรดำเนินกิจกำรโรงรั
นเชื่อท้องถิ่น
(๙)๙๓ จั ด ระเบี ย บกำรจรำจร หรือ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนอื่ น ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๔ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมื
องอำจจัดทำกิจกำรใด ๆ ในเขต
ดังต่อไปนี้ กำ
สำนักเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม
มีสุสำนและฌำปนสถำน
ส(๒)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) บำรุงและส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร
(๔) ให้กมำ ีและบำรุงกำรสงเครำะห์
มำรดำและเด็ก กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ให้มีและบำรุงโรงพยำบำล
ส(๖)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีกำรสำธำรณูปกำร กำ
(๗) จัดทำกิจกำรซึ่งจำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) จัดกตัำ ้งและบำรุงโรงเรี
นอำชีวศึกษำ
(๙) ให้มีและบำรุงสถำนที่สำหรับกำรกีฬำและพลศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) กปรัำ บปรุงแหล่งเสื
่อมโทรม
และรักษำควำมสะอำดเรี
ยบร้อยของท้
องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑๒) เทศพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทศบำลนคร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๕๙๕ (ยกเลิก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๑
มำตรำ ๕๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
ส๙๒ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
๙๓
มำตรำ ๕๓ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๔ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๔
มำตรำ
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.สำนั
๒๕๑๑

- ๒๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หน้ำที่ต้อสงท
ำนัำในเขตเทศบำล
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำกำ๕๖ ภำยใต้บสังำนัคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แห่งกฎหมำย เทศบำลนครมี

ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๓
จกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) ให้มีและบำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) กิจกำรอย่ำงอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข
๙๖ กำรควบคุ มสุ ขลั กษณะและอนำมั ยในร้ำนจ ำหน่ ำยอำหำร โรงมหรสพ และ
ส(๔)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สถำนบริกำรอื่น

(๕)๙๗ กจัำดกำรเกี่ยวกับสทีำนั่อกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่อำศัยและกำรปรับปรุงกแหล่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งเสื่อมโทรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖)๙๘ จัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
ส(๗)
ำนั๙๙
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุ
มกำรก่สอำนัสร้กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ง
(๘)๑๐๐ กำรส่งเสริมกิจกำรกำรท่องเทีย่ ว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๗ เทศบำลนครอำจจัดทำกิจกำรอื่น ๆ ตำมมำตรำ ๕๔ ได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทที่ ๓ ทวิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรทำกำรนอกเขตเทศบำล
๑๐๑
และกำรทำกำรร่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วมกับบุคคลอื
สำนั่นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ทวิ๑๐๒

มำตรำ ๕๗
เทศบำลอำจทำกิจกำรนอกเขต เมื่อ
ส(๑)
ำนักกำรนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นกำรที่เสกีำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้ นจำเป็นต้องทำและเป็
่ยวเนื
่องกับกิจกำรที่ดำเนิกนำตำมอำนำจ
หน้ำที่อยู่ภำยในเขตของตน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัสภำจั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) ได้กรำับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล
คณะกรรมกำรสุ
ขำภิบำล
งหวัด หรือ
สภำตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๕๗ ตรี๑๐๓ เทศบำลอำจทำกำรร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด หรือ
ถือหุ้นในบริษทั จำกั
่อ
สำนัดกเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๕
มำตรำ
ญญัติเทศบำล (ฉบับกทีำ่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕๕ ยกเลิกโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๖
มำตรำ ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๙๗
๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระรำชบั
บที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ
ส๙๘ำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำล
สำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำ ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๙๙
มำตรำ ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบักบำที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๐ กำ
มำตรำ ๕๖ (๘) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๐๑
บทที่ ๓ ทวิ กำรทำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรทำกำรร่วมกับบุคคลอื่น มำตรำ ๕๗ ทวิ ถึง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๑๐๒
มำตรำ ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๓ กำ
มำตรำ ๕๗ ตรี เพิ่มสโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบักบำ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

- ๒๑ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อกิจกำรค้ำขำยอันเป็นสำธำรณูปโภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำ สิ บ ของทุ
สำนันกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) เทศบำลต้
อ งถื อสหุำนั้ นกเป็
น มู ล ค่ ำ เกิ น กว่ ำร้ อ ยละห้
่ บ ริ ษั ท นั้ น จด
ทะเบี ยนไว้ ในกรณี ที่มีหลำยเทศบำล องค์กำรบริห ำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลหรือ
ำนั่ใกนบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สุขำภิบำล ถือหุ้นสอยู
ษัทเดียวกันให้นับหุก้นำที่ถือนั้นรวมกัสนำนัและ
(๓) ได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรเปลี่ ย นแปลงจ ำนวนหุ้ น ที่เทศบำลถืออยู่ในบริษั ทจำกัดต้องได้รับ อนุมัติจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ควำมใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดที่เทศบำลร่วม
อตั้งหรือถือหุ้นนั้น ไม่มกีเำอกชนถือหุ้นอยู
ย
สำนักก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ดก้วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำบทที่ ๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สหกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๘ ถ้ำมีกิจกำรใดอันอยู่ภำยในอำนำจหน้
ำที่ของเทศบำลตั้งแต่สองแห่งขึ้น
่จะร่วมกันทำเพื่อให้กเำกิดประโยชน์สอำนั
ย่ำกงยิ
่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์กกำำรขึ้นเรียกว่ำสหกำร
มี สภำพเป็น
สำนักไปที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทบวงกำรเมือง และมีคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบำลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ด ตั้งสหกำรจะท ำได้กก็ แำ ต่ โดยตรำเป็สนำนัพระรำชกฤษฎี
กำซึ่งจะได้
สกำรจั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำก ำหนดชื่ อ
อำนำจหน้ำที่ และระเบียบกำรดำเนินงำนไว้
กำรยุบกำเลิกสหกำรให้สตำนั
รำเป็
นพระรำชกฤษฎีกำโดยก
ดทรั
พย์สินไว้ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหนดวิธีกำรจั
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๕๙ สหกำรอำจได้รกับำ เงินอุดหนุนจำกรั
ฐบำล และอำจกู้เงินได้กภำำยใต้บังคับ

มำตรำ ๖๖ (๕) หรือ (๖)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เทศบัญญัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๔

๖๐ เทศบำลมีอกำนำจตรำเทศบั
ญญั
ติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกบทกฎหมำย
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ

ในกรณี ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กำหนดไว้ในพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) เพืก่อำปฏิบัติกำรให้สเำนั
ป็นกไปตำมหน้
ำที่ของเทศบำลที
ญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มีอำนำจตรำเทศบัญญัติ
สในเทศบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรั
บผู้ลสะเมิ
เทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้กำแต่ห้ำมมิให้
กำหนดเกินกว่ำหนึ่งพันบำท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
สำนั๒๕๑๐
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๔ กำ
มำตรำ ๖๐ แก้ไขเพิส่มำนั
เติกมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล

- ๒๒ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๑๑๐๕ เทศพำณิชย์ของเทศบำล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ กิจกำรใดที่เทศบำล
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำตรำเป็นเทศบัสญำนัญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำยได้หรือผลพลอยได้กอำันเกิดจำกกำรกระท
ำตำมอำนำจหน้ำที่ จะไม่
ิก็ได้
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำญญัติจะเสนอได้
สำนักก็แงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๑ ทวิ๑๐๖ ร่ำงเทศบั
ต่โดย

(๑) นำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) สมำชิกสภำเทศบำล หรือ
้ มี สิ ท ธิเลื อกตัก้ งำในเขตเทศบำลตำมกฎหมำยว่
ำด้ ว ยกำรเข้
ส(๓)
ำนักรำษฎรผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำ ชื่ อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีกำที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็
นผู้เสนอร่ำงเทศบักญำ ญัติต้องมีสมำชิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกสภำเทศบำลลง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นำมรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน
สร่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น สมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำงเทศบั
ญญัติเกี่ยวกับกำรเงิ
ต่อเมืก่อำมีคำรับรอง
ของนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๑ ตรี๑๐๗ ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงเทศพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือร่ำงเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรจั
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่กอำน หรือวำงระเบี
กำรบังคับอัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดเก็บ ยกเลิสกำนัลด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัยกบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เกี่ยวกับภำษีอำกร
บรักษำเงิน กำรจ่กำำยเงิน หรือกำรโอนงบประมำณของเทศบำล
ส(๒)
ำนักกำรเก็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) กำรกู้เงิน กำรค้ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้
(๔) กำรคลั
กำรเงิน ทรั พ ย์กสำ ิ น กำรจั ด หำผลประโยชน์
จ ำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง กำรงบประมำณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทรัพย์สิน กำรจ้ำง และกำรพัสดุ
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติใดเป็นสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นที่จะต้อง
เป็นที่สงสัยว่ำร่ำงเทศบั
ร่ำกงเทศบั
ญญัติเกี่ยวกับกำรเงิ
มีคำรับรองของนำยกเทศมนตรี ให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้วินิจฉัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๒๑๐๘ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเทศบำลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบำลตำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติไปยังนำยอำเภอเพื่อ
งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวั
เทศบำลเมืองและเทศบำลนคร
ให้ปสระธำนสภำเทศบำล
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดพิจำรณำ ในกรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ
้ว่ำกรำชกำรจั
งหวัดต้องพิจกำรณำร่
ำงเทศบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ติตำมวรรคหนึ่งให้ เสร็กำจและส่งคืน
สผูำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ประธำนสภำเทศบำลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัตินั้น ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่กกำหนด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัดเห็นชอบด้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที
ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจั
วยกับร่ำงเทศ
บัญญัติดังกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๕ กำ
มำตรำ ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม
พุทธศักรำช ๒๕๑๕
ส๑๐๖
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐๗
มำตรำ ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๑)
สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๐๘ กำ
มำตรำ ๖๒ แก้ไขเพิส่มำนั
เติกมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
๒๕๔๓

- ๒๓ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบังคับเป็นเทศบั
สำนัญ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัดไม่สเห็ำนันกชอบด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลงนำมใช้
ญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจั
วย ให้ส่ง
ร่ำงเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยั งสภำเทศบำล และให้สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ภำยใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเดิม
สำมสิบวันนับแต่สวำนั
ันทีก่ไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ด้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนกำมำ ถ้ำสภำเทศบำลมี
มติยืนยันตำมร่ำงเทศบั
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำเทศบำลส่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ร่ำงเทศบัญญัตินั้นให้นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทรำบต่อไป แต่ถส้ำสภำเทศบำลไม่
ยืนยันภำยในสำมสิ
บวันนับสำนั
แต่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญักตำิคืนจำกผู้ว่ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำชกำรจังหวัด หรือยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิก
ำที่มีอยู่ กให้ำ ร่ำงเทศบัญญัสำนั
ตินกั้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็นอันตกไป๑๐๙ กำ
สำนักสภำเทศบำลเท่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๖๒ ทวิ๑๑๐ (ยกเลิกก) ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัง ร่กำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๖๒ ตรี ๑๑๑ สำนั
ในกรณี
ที่ ส ภำเทศบำลไม่กรำั บ หลั ก กำรแห่
งเทศบั ญ ญั ติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรคณะหนึ
่งประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนสิบห้สำำนั
คนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพื่อพิจำรณำหำข้อยุตกิคำวำมขัดแย้ง
ไข ปรั บ ปรุง หรืกอำ ยื น ยั น สำระส
ำคักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในร่ำงเทศบั ญ ญั ตินกั้ นำ ทั้ งนี้ ให้ ยึดสถืำนัอ หลั
ก เกณฑ์ ต ำม
สำนักโดยแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นสำคัญ
วยสมำชิ
กสภำเทศบำลซึ่งกสภำเทศบำล
สคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก่งำ ให้ประกอบด้
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
เสนอจ ำนวนเจ็ ดคน และบุ คคลซึ่งเป็ นหรือมิได้เป็น สมำชิกสภำเทศบำลซึ่งนำยกเทศมนตรีเสนอ
ำนวนเจ็ ด คน โดยให้กแำต่ งตั้ งภำยในเจ็
น นั บ แต่ วั น ที่ ส ภำเทศบำลมี
ม ติ ไม่ รสับำนัหลักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก กำร และให้
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัดกวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กรรมกำรทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และมิได้สเป็ำนันกสมำชิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ง ทำหน้ำที่
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
กสภำเทศบำลคนหนึ
เป็นประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจำนวนสิบสี่คน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีกำที่ไม่สำมำรถเสนอบุ
คคลที่จะทำหน้ำที่เป็กนำกรรมกำรหรือสำนั
ประธำนกรรมกำร
ได้ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติ หรือไม่อำจปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน้ำที่ได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำร
ที่ปรึกกษำนำยกเทศมนตรี
และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลท
ำหน้
่กรรมกำรหรือ
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัำทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจำนวน
ญญัติให้แล้วเสร็จภำยในสิ
สให้
ำนัคกณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ่งพิจำรณำร่ำสงเทศบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บห้ำวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณีที่
สำนักคณะกรรมกำรไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จำรณำให้สำนั
กำ ่ ก ำหนด ให้สปำนัระธำนกรรมกำร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส ำมำรถพิ
แล้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เสร็จภำยในระยะเวลำที
รวบรวมผลกำรพิจำรณำแล้ววินิจฉัยชี้ขำดโดยเร็ว แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สให้
ำนัผกู้วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ญญัติที่ผสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ำรำชกำรจังหวัดส่งร่ำกงเทศบั
่ำนกำรพิ
จำรณำของคณะกรรมกำรหรื
อ
ประธำนกรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นำยกเทศมนตรีเสนอร่ำงเทศบัญญัติ
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักทวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งกล่ำวต่อสภำเทศบำลตำมมำตรำ
๖๑
ภำยในเจ็ดวันนับแต่กวำันที่ได้รับร่ำงเทศบั
ญญัติจำกผู้ว่ำ
ส๑๐๙
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๖๒ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๐
มำตรำ ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัก่มเติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๒)
สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๑๑ กำ
มำตรำ ๖๒ ตรี แก้ไสขเพิ
มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล
๒๕๔๖

- ๒๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำชกำรจังหวัด หำกนำยกเทศมนตรีไม่เสนอร่ำงเทศบัญญัตินั้นต่อสภำเทศบำลภำยในเวลำที่กำหนด
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัวก่ำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่อสั่งให้นำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนต่
อรัฐมนตรี
กำรกระทรวงมหำดไทยเพื
พ้นจำก
ตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๒ จัตวำ๑๑๒ ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๖๒ ตรี วรรคห้ ำ ให้ แล้ วเสร็จภำยในสำมสิ บ วัน นั บแต่วัน ที่ได้รับ ร่ำงเทศบั ญ ญั ติ จำก
นำยกเทศมนตรี หำกสภำเทศบำลพิ
จำรณำไม่กแำล้วเสร็จภำยในก
อมีมติไม่เห็นชอบให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำหนดหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตรำเทศ
บัญญัตินั้น ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่
วไปพลำงก่อน ในกรณี
่ำรำชกำรจั
งหวัดเสนอรัฐมนตรี
มี
สำนักแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเช่นว่ำนี้ ให้ผสู้วำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำสั่งยุบสภำเทศบำล
สในกำรพิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำติงบประมำณรำยจ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำรณำร่ำงเทศบัญญั
ำยของสภำเทศบำล กำรเสนอ
กำร
แปรญัตติ หรือกำรกระทำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกมีส่วนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้
สำนักงบประมำณรำยจ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำมิได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำย จะกระท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๓ นอกจำกที่ได้มีกฎหมำยบัญสญัำนัตกิไว้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็นอย่ำงอื่น เทศบัญกญัำ ตินั้นให้ใช้
งคับได้ เมื่อประกำศไว้กโำดยเปิดเผยที่สสำนั
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนเทศบำลแล้วเจ็ดวักนำ เว้นแต่ในกรณี
ฉุกกเฉิ
น ถ้ำมีควำม
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่ำให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกำศนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภำเทศบำลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะ
อำจออกเทศบักำญญัติชั่วครำวได้
่อได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัด สและเมื
่อได้ประกำศ
สำนักเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัเกมืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงำนเทศบำลแล้วก็ให้ใช้บังคับได้
สในกำรประชุ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อสภำ
มสภำเทศบำลครำวต่
อไป ให้สนำนัำเทศบั
ญญัติชั่วครำวนั้นกเสนอต่
เทศบำลเพื่ออนุมัติ ถ้ำสภำเทศบำลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชั่วครำวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้ำสภำ
สำนักเทศบำลไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั้นกก็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อนุมัติ เทศบักำญญัติชั่วครำวนั
เป็นอันตกไป แต่ ทั้งนีก้ไำม่กระทบถึงกิสจำนั
กำรที
่ได้เป็นไปใน
ระหว่ำงที่ใช้เทศบัญญัติชั่วครำวนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำอนุมัติและไม่อนุมัติของสภำเทศบำลที่กล่ำวนี้ ให้ทำเป็นเทศบัญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๕
กำรคลังและทรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์สินของเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๕ งบประมำณประจำปีของเทศบำลต้องตรำขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้ำเทศบัญญัติ
สำนั
กำ
งบประมำณออกไม่
ทันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัตกิงำบประมำณปีกส่อำนันนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้นไปพลำง
ถ้ำในปีใดจำนวนเงินซึ่งได้อนุญำตไว้ตำมงบประมำณปรำกฏว่ำไม่พอสำหรับกำรใช้
สำนักจ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัอกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นใหม่ในระหว่
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำยประจำปีก็ดี หรือมีคกำวำมจำเป็นที่จสะต้
งตั้งรำยรับหรือรำยจ่ำยขึ
ำงปี
ก็ดี ให้ตรำขึ้น
เป็นเทศบัญญัติงบประมำณเพิ
่มเติม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บที่ ๑๒) พ.ศ.สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๒ กำ
มำตรำ ๖๒ จัตวำ เพิสำนั
่มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล ก(ฉบั
๒๕๔๖

- ๒๕ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มำตรำกำ๖๖๑๑๓ เทศบำลอำจมี
รำยได้ ดังต่อไปนี้ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) ภำษีอำกรตำมแต่จะมีกฎหมำยกำหนดไว้
ส(๒)
ำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญกำำต และค่ำปรัสบำนัตำมแต่
จะมีกฎหมำยกำหนดไว้

(๓) รำยได้จำกทรัพย์สินของเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) รำยได้จำกกำรสำธำรณูปโภคและเทศพำณิชย์
นธบัตร หรือเงินกู้ ตำมแต่
ส(๕)
ำนักพังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จะมีกฎหมำยก
สำนักำหนดไว้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำง ๆ
(๗) เงิกนำอุดหนุนจำกรัสฐำนั
บำลหรื
อองค์กำรบริหำรส่วกนจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทิศให้
ส(๙)
ำนักรำยได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อื่นใดตำมแต่จะมีกกำฎหมำยกำหนดไว้
กำรกู้เงิน ตำม (๖) เทศบำลจะกระทำได้ต่อ เมื่อ ได้รับ อนุญ ำตจำกสภำเทศบำล
สำนักและได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแล้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับอนุมัติจำกรัฐมนตรี
ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๑๔

กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๖๗ เทศบำลอำจมีรำยจ่ำย ดังต่สำนั
อไปนี
้
(๑) เงิกนำเดือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ค่ำจ้ำง
นตอบแทนอื่น ๆ กำ
ส(๓)
ำนักเงิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ค่ำใช้สอย
(๕) ค่ำกวัำสดุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ค่ำครุภัณฑ์
ส(๗)
ำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์สินอื่น ๆสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรั
(๘) เงินอุดหนุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่จกำเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๙)๑๑๕กำรำยจ่ำยอื่นใดที
นต้องจ่ำยในกำรปฏิกบำ ัติหน้ำที่หรือสตำมข้
อผูกพัน หรือ
รำยจ่ำยตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของกระทรวงมหำดไทยกำหนดไว้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรจ่ำยเงินของเทศบำลตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรนำเงินของกิจกำรที่เทศบำลเป็น
ำของหรือเป็นหุ้นส่วนหรื
จกำรนั
้น ไปใช้จ่ำยเพื่อกำรฝึ
ำนในต่
ำงประเทศ
สำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อถือหุ้นในกิสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกอบรมหรือดูสงำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ ป รึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุ ก ำรนำยกเทศมนตรี
ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล
สภำเทศบำล
จะกระทำมิไกด้ำ เว้นแต่เป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือสมำชิกสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กรณีที่มีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศหรือกำรฝึกอบรมซึ่งจั ดโดยหน่วยงำน
สำนักของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กอบรมหรือสดูำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่กระทรวงมหำดไทยประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ฐที่กำหนดให้มีกำรฝึ
งำนในต่
ำงประเทศ ทั้งนี้ กตำมที
๑๑๖
กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๓
มำตรำ ๖๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
ส๑๑๔
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๑๕
มำตรำ ๖๗ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๖ กำ
มำตรำ ๖๗ วรรคสองสเพิำนั่มกโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบั

- ๒๖ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๗ ทวิ๑๑๗ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๖๗ (๘) และกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน
สำนักเทศบำลจะกระท
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ รับควำมเห็นสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก้วำ่ำรำชกำรจังหวั
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำได้เมื่อกได้
ชอบจำกสภำเทศบำลและผู
ดอนุ
มัติแล้ว
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นตำมมำตรำ
สำนั๖๗
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นกู้เมื่อถึง
๖๗ ตรี๑๑๘ กำรจ่ำกยเงิ
(๙) ถ้ำเป็นกำรชำระเงิ

กำหนดชำระ เทศบำลจะต้องชำระเงินกู้นั้นจำกทรัพย์สินของเทศบำลไม่ว่ำจะตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประเภทนี้ไว้หรือไม่

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๘๑๑๙

มำตรำ
กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนแก่ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
สมำชิกสภำเทศบำล
นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กกำรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่
งตั้งขึ้น
สำนักเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และกำรจ่
สำนัำยเงิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด
มำตรำ ๖๙ ให้กระทรวงมหำดไทยตรำระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรคลังรวมตลอด
สำนักถึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำทรัพย์สสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์สิน กำรจั
สำนัดหำพั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งวิธีกำรงบประมำณ กำรรั
ินกกำรจั
ดหำประโยชน์จำกทรั
สดุและกำร

จ้ำงเหมำขึ้นไว้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๗๐ โดยปกติสำนั
ให้กรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจั
ดสให้
กำรตรวจสอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัมกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรคลัง กำรบัญชี หรือกำรเงินอื่น ๆ ของเทศบำลปีละครั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๖
ำกับดูแล๑๒๐
สำนักำรก
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๑๑๒๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแลเทศบำลในจังหวัดนั้น
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ป ฏิบ ัติก ำรตำมอำนำจหน้
ำ ที่โ ดยถู
อ งตำมกฎหมำย กฎกำและระเบีย บข้
ง คับ ของทำง
รำชกำร ในกำรนี้ ให้มีอำนำจหน้ำที่ชี้แจง แนะนำ หรือตักเตือนเทศบำล และตรวจสอบกิจกำร เรียก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำยงำนและเอกสำรหรือสถิติใด ๆ จำกเทศบำลมำตรวจ ตลอดจนเรียกสมำชิก สภำเทศบำลหรือ
กงำนเทศบำลมำชี้แจงหรื
สำนักพนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อสอบสวนก็
สำนัได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่ง และตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง
และวรรคสำม และมำตรำ
๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสำม
สำหรับเทศบำลเมืองและเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำบลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะมอบหมำยให้นำยอำเภอปฏิบัติกำรแทนสำหรับเทศบำลที่อยู่ในอำเภอนั้น
สำนักโดยจะก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อำนำจหน้
สำนัำกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้
่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๗
มำตรำ ๖๗ ทวิ เพิ่มสโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบักำบที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๘ กำ
มำตรำ ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๑๙
มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ส๑๒๐
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชื่อของส่วนที่ ๖ กำรกำกับดูแล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๑ กำ
มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิ่มสเติำนัมโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบั

- ๒๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๒ ๑๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรก ำกั บ ดู แ ลตำมมำตรำ ๗๑ ในกรณี ที่ ผู้ ว่ ำ
สำนักรำชกำรจั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำเภอซึ่งได้รับสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งหวัดหรือนำยอ
มอบหมำยตำมมำตรำ
๗๑กำวรรคสอง เห็นสำนั
ว่ำกกำรปฏิ
บัติ กำร
ของเทศบำลเป็นไปในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เทศบำล หรือเสียหำยแก่รำชกำร ให้ผู้ว่ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำแหน่งที่มี
รำชกำรจังหวัดหรืสำนั
อนำยอ
ำเภอมีอำนำจหน้ำกทีำ่ในกำรชี้แจง สแนะน
ำ หรือตักเตือนผู้ดำรงต
อำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนกำรกระทำหรื อให้ระงับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่ำวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่
ได้รับคำสั่งมีสิทธิสอำนั
ุทธรณ์
ได้ภำยในสิบห้ำวันนักำบแต่วันที่ได้รัสบำนั
คำสั
่งดังกล่ำว โดยในกรณีกนำำยอำเภอมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ค ำสั่ ง ให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด และกรณี ผู้ ว่ ำ รำช กำรจั ง หวั ด มี ค ำสั่ ง ให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ซึ่งสรัำนั
ฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรื
อผู้ว่ำสรำชกำรจั
งหวัดต้อง
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อุ ท ธรณ์ และเมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำวแต่กรณี วินสิ จำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงมหำดไทยหรื
อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้
ฉัยกเป็
นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัด
หรื อ นำยอ ำเภอและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำรตำมค ำวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ค ำวิ นิ จ ฉั ย ของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
สำนักกระทรวงมหำดไทยหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีอกผูำ้ว่ำรำชกำรจังสหวั
ำนัดกให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นที่สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๒๓

กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๗๓ เมื่อควำมปรำกฏโดยมีหลัสกำนัฐำนตำมสมควรต่
อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อนำยอำเภอซึ่งได้รับกมอบหมำยตำมมำตรำ
๗๑ วรรคสอง ว่ำ นำยกเทศมนตรี
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สรองนำยกเทศมนตรี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรตำม
อำนำจหน้ำที่อันสจะเป็
นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่
ำงร้ำยแรง
หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยอำนำจ
หน้ำที่ หรือประพฤติตนฝ่ ำฝืน ต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือฝ่ำฝืนคำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
ำเภอที่ สั่ ง กำรตำมมำตรำ
๗๒สำนั
ให้กผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด หรืกำอ นำยอ ำเภอดสำนัำเนิ
น กำรแต่ ง ตั้ ง
สำนักนำยอ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
กำ และวิธีกำรทีส่กำนัำหนดในกฎกระทรวง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วันนับแต่วันที่ได้รสับำนัแต่กงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตั้ง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ส ำมำรถดำเนิ นกำรสอบสวนให้ แล้ วเสร็จได้
สำนักภำยในก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ
่ง ผู้วส่ำำนัรำชกำรจั
งหวัดหรือนำยอกำเภออำจขยำยเวลำกำรสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่ อ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล หรื อ รอง
ว ผู้ว่ำรำชกำรจักำงหวัดหรือนำยอ
ำเภอจะสั
่งให้ผู้นั้น
สำนักประธำนสภำเทศบำลผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี้ใกดถูำ กตั้งกรรมกำรสอบสวนแล้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หยุดปฏิบัติหน้ำที่เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนก็ได้ หำกเห็นว่ำกำรคงอยู่ในหน้ำที่ของผู้นั้นต่อไปอำจเกิด
กำรเสี ยหำยแก่เทศบำลหรื
อเสีย หำยแก่รำชกำรอย่
ำงร้ำยแรง
หรือมีพ ฤติกำรณ์ ที่แสดงว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำจะเป็ น
อุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏขึ้น
สำนักโดยชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั้นกั้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดแจ้ง ทั้งนี้ หำกผลกำรสอบสวนปรำกฏว่
ำบุคคลดังกล่ำวไม่กมำีควำมผิด และผู
ยังมิได้พ้นจำก
ตำแหน่งไปก่อนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ และให้ผู้นั้น
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อื่นใดในช่วสงทีำนั่หกยุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนว่ำผู้นั้น
ได้รับเงินเดือน ค่ำสตอบแทน
รวมถึงสิทธิประโยชน์
ดปฏิบัติหน้ำที่โดยถือเสมื
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตลอดระยะเวลำที่หยุดปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่งไปก่อน
สำนักปรำกฏผลกำรสอบสวนดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ งกล่ำว กำรจ่สำำนัยเงิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสิทธิประโยชน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นเดือน ค่ำตอบแทน รวมถึ
อื่นใด ให้จ่ำย
จนถึงวันก่อนวันทีส่พำนั้นกจำกต
ำแหน่ง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๒
มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๓ กำ
มำตรำ ๗๓ แก้ไขเพิ่มสเติำนัมโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบั

- ๒๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสำม ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์
สำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วันที่ได้รับคำสั
สำนั่งดักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำเภอมีคำสั่งสำนั
กำ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่
งกล่ำว โดยในกรณีนำยอ
ให้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ุทธรณ์ต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดและกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีคำสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรื
อผู้วก่ำำรำชกำรจังหวัสดำนัต้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิ
บ
วัน นั บ แต่วัน ที่ได้รับ อุท ธรณ์ และเมื่อรัฐ มนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
ตำมคำวินิจฉัยนั้นสำนัคำวิ
นิจฉัยของรัฐมนตรีว่ำกกำรกระทรวงมหำดไทยหรื
อผู้ว่ำรำชกำรจักงำหวัดให้เป็น
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๓/๑ ๑๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ
เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๗๓ ปรำกฏว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำเนิ น กำรสอบสวนของนำยอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กระทำควำมผิดตำมที
่ถูกสอบสวน ถ้ำเป็นกำรด
ำเภอ ให้กำนำยอำเภอ
รำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจำกตำแหน่ง ถ้ำเป็นกำรดำเนินกำร
สำนักสอบสวนของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัด ให้ผู้วส่ำำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ว่ำรำชกำรจั
รำชกำรจั
งหวั ดรำยงำนให้กรำัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
พิจ ำรณำและสั่ง ให้ผู ้ถูก สอบสวนพ้น จำกตำแหน่ง ไม่ว่ำ ผู้นั้น จะได้พ้น จำกตำแหน่งไปก่อ นแล้ว
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือ ไม่ก็ตำม เว้นสำนั
แต่กเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พรำะเหตุตำย หรือพ้นกจำกต
ำแหน่งไปแล้
วเกินสองปี โดยในคำสั่งดังกล่ำวให้
เหตุที่ทำให้พ้น จำกต
มีผ ลตั้ งแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัดหรื
ฐมนตรีว่ำกำร
สำนักระบุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำแหน่งไว้ และให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทรวงมหำดไทยมีคำสั่ง แต่ไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนและกำรรับค่ำตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อน
วันที่มีคำสั่งนั้นถ้ำสในขณะที
่มีคำสั่งดังกล่ำวผู้นกำั้นกำลังดำรงตสำแหน่
งสมำชิกสภำท้องถิ่นกหรืำ อผู้บริหำร
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำรเลื อกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำก
ำแหน่งที่กำลังดำรงอยูก่ดำ้วย และให้ถือสว่ำนัำวักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่สั่งให้พ้นจำกตำแหน่กงำดังกล่ำวเป็นวัสนำนัเริก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นับระยะเวลำ
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต้ อ งห้ ำ มกำรใช้ สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
สำนัก่งกำรภำยในสำมสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทยสั
บวันนักบำแต่วันที่ได้รับสรำยงำน
ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นควรให้ มี
สำนักกำรสอบสวนเพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักำกำรสอบสวน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่มเติมจำกรำยงำนตำมวรรคหนึ
่ง จะสั่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนท
เพิ่มเติมก่อนสั่งกำรก็ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องดำเนิ นกำรสอบสวนเพิ่มเติม ให้ แล้วเสร็จ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค ำสั่ ง ให้ ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม และผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด หรื อ
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยต้
องสั
บวันนับกแต่
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่งกำรภำยในสำมสิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วันที่ได้รับรำยงำนกำรสอบสวน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เพิ่มเติมนั้น
ำสัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวักดำและรัฐมนตรีสวำนั
่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยตำมวรรคหนึ
่ง
สคำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้เป็นที่สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๔๑๒๕

มำตรำ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเทศบำลหรือประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ด จะรำยงำนเสนอควำมเห็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ ำ กำร
ของประเทศเป็ นสำนั
ส่ วกนรวม
ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั งกหวั
น ต่ อ รั ฐ มนตรี
กระทรวงมหำดไทยเพื่อยุบสภำเทศบำลก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เมื่ อ มีกกำรณี ต ำมวรรคหนึ
่ ง หรื อ กรณี อื่ น ตำมทีก่ กำ ำหนดไว้ ใ นพระรำชบั
ญ ญั ติ นี้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมี
อำนำจยุบสภำเทศบำลและให้
แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๔
มำตรำ ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
สำนัก๒๕๔๒
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๕ กำ
มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิส่มำนั
เติกมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล

- ๒๙ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เมื่อมีกำรยุบสภำเทศบำลหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้มี
สำนักกำรเลื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลขึ
้นใหม่สำนั
ตำมกฎหมำยว่
ำด้วยกำรเลืกอำกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลภำยในสี
่
สิบห้ำวัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๕๑๒๖ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล๑๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ะหนึ่ ง
๗๕ ทวิ ๑๒๘ ให้ มกี ำค ณ ะกรรมกำรที
่ ป รึ ก ษำกำรเทศบำลคณ

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น * อธิบดี
สำนักกรมโยธำธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำรวจ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อธิบดีกรมวิสสำนัำมักญ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรและผังเมืกอำง* อธิบดีกรมต
อธิบดีกรมสำมัญศึกกษำ
ศึกษำ อธิบดี

กรมกำรแพทย์ อธิบ ดีกรมอนำมัย ผู้ อำนวยกำรสำนักงบประมำณ ผู้ อำนวยกำรส่วนกำรปกครอง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้ อ งถิ่ น กรมส่ งสเสริ
ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น * เป็ น กรรมกำรโดยต
ำแหน่ ง และกรรมกำรอื่ น ซึ่ ง
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่
งสตัำนั้งอีกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไม่เกินห้ำคน
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ ผู้อำนวยกำรส่ วนกำรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น * เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรที
่ปรึกษำกำรเทศบำลกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมีหน้ำที่ให้คำปรึกษำและเสนอข้อแนะนำแก่
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกี
่ยสวกัำนับกกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จกำรเทศบำลโดยทั่วไปกำ
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ ำ กำร
๗ ๕ ตรี ๑๒๙ กรรมกำรที
่ ป รึ กสษำนัำกำรเท
ศบ ำลซึ่ ง รั ฐ มนตรี

กระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งครำวละสี่ปี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ปรึกษำกำรเทศบำลซึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กรรมกำรที
่งพ้นจำกตำแหน่กงำอำจได้รับแต่งตัสำนั
้งอีกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๓๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๕ จัตวำ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๗๕ ตรี
่ปรึกษำกำรเทศบำลพ้
นจำกตสำนั
ำแหน่
งเมื่อ
สำนักกรรมกำรที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ตำย
ส(๒)
ำนักลำออก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) เป็กนำบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรื
อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

๑๒๖
มำตรำ ๗๕ ยกเลิกโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ก๑๔)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๗ กำ
ส่วนที่ ๗ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล มำตรำ ๗๕ ทวิ ถึง มำตรำ ๗๕ ฉ เพิ่มโดย
พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
ส๑๒๘
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๗๕ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๒๙
มำตรำ ๗๕ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๓๐ กำ
มำตรำ ๗๕ จัตวำ เพิสำนั
่มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล ก(ฉบั

- ๓๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่คดีควำมผิดที่เป็นลหุโทษ
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อควำมผิดอันได้กระทกำโดยประมำท
เมื่ อ กรรมกำรที่ ป รึ ก ษำกำรเทศบำลพ้ น จำกตำแหน่ งก่ อ นวำระ รัฐ มนตรีว่ำกำร
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทยอำจแต่
งตั้งผู้อื่นแทนได้ กำ
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลผู้ได้รับแต่งตั้งตำมควำมในวรรคก่อน อยู่ในตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมวำระเท่ำผู้ที่ตนแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เบญจ๑๓๑

มำตรำ ๗๕
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล ถ้ำ
่ปรึกกำษำกำรเทศบำลไม่
ยู่ในที่ประชุม หรือไม่กอำำจปฏิบัติหน้ำสทีำนั่ได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้กรรมกำรที่
สำนักประธำนกรรมกำรที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปรึกษำกำรเทศบำลที่มำประชุมเลือกกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
มำตรำ ๗๕ ฉ๑๓๒ กำรประชุม ทุกครำวต้องมีกรรมกำรที่ ปรึกษำกำรเทศบำลมำ
สำนักประชุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่ปกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งจะเป็นองค์
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มไม่ต่ำกว่ำกึ่งจำนวนของกรรมกำรที
รึกษำกำรเทศบำลทั้งหมดจึ
ประชุ
ม
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหนึ่งให้สมำนัีเสีกยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งหนึ่งในกำรลงคะแนนกำ ถ้ำคะแนน
ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที
งเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็กนำเสียงชี้ขำด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักเสีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ประชุมออกเสี
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีบทเฉพำะกำล
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๖ ให้สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบำลที่ได้จัดตั้งอยู่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง และให้ดำเนิ
สำนันกกำรเลื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กสภำ
แล้วในวันใช้พระรำชบั
ญญัตินี้ พ้นจำกตำแหน่
อกตั้งและแต่งตัก้งสมำชิ
เทศบำลใหม่ภำยในกำหนดเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วันใช้พระรำชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจำก
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำที่ของคณะเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ำแหน่งดำเนินกิจกำรในหน้
ต่อไปจนกว่ำคณะเทศมนตรี
ที่แสต่ำนังตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ขึ้นใหม่จะเข้ำ
รับหน้ำที่ เว้นแต่เทศบำลใดรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนเท่ำจำนวน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะเทศมนตรีแห่งเทศบำลนั้นเข้ำดำเนินกิจกำรแทน ก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจำกหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำรรักษำพระรำชบัญญัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กษำกำรตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๗๗ ให้รัฐมนตรี
่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรั
ญญัตินี้

และให้มีอำนำจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
สกฎกระทรวงนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเกบกษำแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิ
จจำนุ
วให้ใช้บังคับได้กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๑
มำตรำ ๗๕ เบญจ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๓๒ กำ
มำตรำ ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระรำชบั
ญญัติเทศบำล (ฉบักบำที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

- ๓๑ จอมพล ป. พิบูลสงครำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำยกรัฐมนตรีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๓๒ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๑๓๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
กำ ง ไม่ เหมำะสม
สำนัเช่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒๔๙๖ ซึ่ งใช้ บั งสคัำนับ กอยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ ในเวลำนี้ บ ำงมำตรำยั
น ให้ เทศบำลกู้ เงิน ได้กำเฉพำะจำก
กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กำรต่ำง ๆ เท่ำนั้น และบำงกรณีก็มิได้กำหนดควำมรับผิดชอบผูกพัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรชำระเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันไว้ให้แน่นอน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสม
และรัดกุมยิ่งขึ้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๓๔
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั๒๔๙๙
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งอยู่แล้ว
๑๐ สมำชิกสภำเทศบำลประเภทที
่สองแห่
งเทศบำลที่ดำรงตำแหน่

ในวัน ที่พระรำชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ คงอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปจนถึงครำวออกตำมวำระ และถ้ำ
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อื่นก่อนถึงครำวออกตำมวำระจะแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กขึ้นแทนต่
สำนัอกไป
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุ
งตั้งกสมำชิ
ตำมมำตรำ

๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

:- เหตุผลในกำรประกำศใช้
ระรำชบั
ญญัติฉบับนี้ คือ เนืกำ่องจำกสมควรที
กสมำชิก
สำนักหมำยเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่จกะยกเลิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สภำเทศบำลประเภทที่สอง เพื่อให้มีแต่สมำชิกสภำเทศบำลซึ่งรำษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่ประเภทเดียว
กับแก้ไขเพิ่มเติมไม่
งให้มีกำรแต่งตั้งผู้มีคุณกสมบั
นสมำชิกสภำเทศบำลในฐำนะ
สำนัตก้องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ติ และวิทสยฐำนะเป็
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นผู้เริ่มกำรสำหรับท้องถิ่นที่เป็นสุขำภิบำลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบำล เพรำะท้องถิ่นที่เป็น
ขำภิบำลอยู่ก่อนแล้วนัก้นำ ได้มีกำรปฏิบสัตำนัิหกน้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำที่ของท้องถิ่นต่อเนื่องกั
อกตั้งจำก
สำนักสุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นมำโดยมีกรรมกำรเลื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำษฎรเข้ำสมทบเป็นกรรมกำรสุขำภิบำลอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องให้มีสมำชิกสภำเทศบำลในฐำนะ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัญกญั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำได้โดย
เป็นผู้เริ่มกำรอีก สนอกจำกนี
้ กำรเปลี่ยนชื่อเทศบำลยั
งไม่มีบทบั
ติระบุไว้ชัดแจ้งว่ำจะกระท
วิธีใดเพื่อไม่ให้มีปัญหำจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้เสียให้ชัดว่ำ กำรเปลี่ยนชื่อเทศบำลให้ตรำเป็น
สำนักพระรำชกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นต้องแก้ไขเพิ
สำนั่มกเติงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พ.ศ. ๒๔๙๖
สำนับำงมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ จึงจำเป็
มพระรำชบัญญัติเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๓๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรไปดำรง
ตำแหน่งหรือปฏิบสัตำนัิกกิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรของเทศบำลใดเป็นกกำรชั
โดยไม่
ขำดจำกควำมเป็นข้ำกรำชกำรและ
ำ ่วครำวได้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
คงได้รับ เงินเดือนทำงสังกัดเดิม ถ้ำแต่งตั้งข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงอื่น ให้กระทรวงมหำดไทยทำ
สำนักควำมตกลงกั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำสังกัดก่อนแต่
สำนังตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บกระทรวงเจ้
ให้ข้ำรำชกำรผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐำนะอย่ำงเดียวกับพนักงำนเทศบำลทุกประกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗ กำรจั ดท ำกิจกำรตำมมำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๔ หรือ มำตรำ ๕๗ แห่ ง
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัติเทศบำลกำพ.ศ. ๒๔๙๖ สของเทศบำลใดให้
เป็นไปตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทย
ส๑๓๓
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หน้ำ ๑๖๒๕/๒๗ ธันวำคม ๒๔๙๘
๑๓๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หน้ำ ๓๔๕/๒๙ มกรำคม ๒๕๐๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กุมภำพันธ์ ๒๕๐๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๓๕ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๗๙/ตอนที
่ ๑๘/หน้ำ ๒๐๐/๒๗

- ๓๓ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ควำมในวรรคก่ อ นไม่ ก ระทบกระทั่ ง กิ จ กำรใด ๆ ที่ เทศบำลจั ด ท ำอยู่ ในวั น ที่
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัตินี้ใช้บังคักบำ
ประกำศของกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทำงปฏิบัติตำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชบัญญัติเทศบำล และเพื่อกำหนดรำยจ่ำยของเทศบำลให้สอดคล้องกับหลักกำรงบประมำณ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๕๑๐๑๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั๒๕๑๑
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๓๗
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจำกกำรปฏิ บั ติ ต ำม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระรำชบั ญ ญั ตสิ เทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยั งกมีำข้ อ ขั ด ข้ อ งเกีส่ ยำนัวกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ กำรมอบหมำยอ ำนำจของคณะ
เทศมนตรีและนำยกเทศมนตรีในกำรปฏิบัติงำนประจำทั้งกำรเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและ
สำนักอังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ญญัติก็ยสังไม่
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตรำค่ำปรับคดีละเมิดกเทศบั
ยู่ในระดับที่สมควร จึกงำเห็นสมควรแก้สไำนั
ขพระรำชบั
ญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑. ให้ ค ณะเทศมนตรี ม อบอ ำนำจให้ น ำยกเทศมนตรี
เทศมนตรี หรือ พนั ก งำน
หรือนำยกเทศมนตรี
ำนำจให้
เทศมนตรีหรือพนักกำงำนเทศบำลทสำกิ
กำรใด ๆ ซึ่งมี
สำนักเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จะมอบอสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลั ก ษณะเป็ น งำนประจ ำตำมปกติ ซึ่งกฎหมำยระบุ ว่ำเป็ น อ ำนำจหน้ ำที่ ข องคณะเทศมนตรีห รื อ
นำยกเทศมนตรีได้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒. แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ อ ำนำจเปรี ย บเที ย บคดี ล ะเมิ ด เทศบั ญ ญั ติ ข อง
แ ละเทศมนตรี
เพื่ อให้
ำนำจสั่ งเรียกพยำนมำเพื
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัมกี องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ อบั น ทึ ก ถ้ อสยค
ำนักำประกอบกำร
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจำรณำเปรียบเทียบคดีได้ ถ้ำไม่มำให้ถือว่ำเป็นกำรขัดคำสั่งเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ส๓.ำนัแก้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่งพันบำท
ไขอัตรำค่ำปรับคดีละเมิกดำ เทศบัญญัติให้สำนั
สูงกขึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้นจำกหนึ่งร้อยบำท เป็นกหนึ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล
๒๔๙๖ ซึ่งใช้บั งคักบำ อยู่ในปั จจุ บสั นำนัเทศบำลยั
งไม่อำจจั ดทำกิกจำ กำรในหน้ำทีส่บำนัำงอย่
ำงนอกเขต
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทศบำล หรือลงทุนร่วมกับรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือกับบุคคลอื่นได้ ฉะนั้น เพื่อให้เทศบำลดำเนิน
กิจกำรดังกล่ำวให้สเำนั
ป็นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประโยชน์แก่ประชำชนในท้
งต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่
ำด้วย
กำ องถิ่นยิ่งขึส้นำนักจึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทศบำลบำงมำตรำเสียใหม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศักรำช
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๕๑๕๑๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โดยที่คณะปฏิวัติพิจำรณำเห็ นว่ำ เทศบำลเป็นหน่วยบริห ำรรำชกำรของท้องถิ่น
สำนักควรจะได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำนำจหน้ำทีส่อำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปฏิบัติงำนตำมอ
ย่ำกงมี
ประสิทธิภำพ และมุก่งำขจัดปัญหำควำมเดื
อดร้อนบำบัด
ส๑๓๖
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หน้ำ ๑๔๘/๒๑ มีนำคม ๒๕๑๐
๑๓๗
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หน้ำ ๒๖๖/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๑๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๓๘ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๘๙/ตอนที
่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษกำหน้ำ ๒๐๒/๑๓สธัำนั
นวำคม
๒๕๑๕

- ๓๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ทุกข์บำรุงสุขของประชำชนอย่ำงแท้จริง จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
สำนักเทศบำลบำงมำตรำให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีรัดกกุำ มและชัดเจนยิ
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่งขึก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๓๙
พระรำชบัญญัติเทศบำล
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔ ให้ เทศบำลเมือ ง และเทศบำลนคร ซึ่งยังไม่ มีโรงรับ จำน ำหรือ สถำน
สิ น เชื่ อ ท้ อ งถิ่ น จัสดำนัตัก้ งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โรงรั บ จ ำน ำหรื อ สถำนสิ
น ขึก้ นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ภำยในก ำหนดสำมปีกำนั บ แต่ วั น ที่
กำ น เชื่ อ ท้ อ งถิส่ำนั
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้ำมีเหตุอันสมควรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอำจอนุญำตให้
อไปได้อีกไม่กเำกินสองปี สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักขยำยเวลำต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับสนีำนั
หมำยเหตุ :- เหตุสผำนัลในกำรประกำศใช้
พระรำชบั
้ คืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เนื่องจำกพระรำชบัญกญัำ ติเทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กำหนดหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้เทศบำลต้องจัดทำภำยในเขตเทศบำล แต่กิจกำรบำงอย่ำงที่
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ยำกจน คืสอำนักิจกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นประโยชน์แก่ประชำชนผู
กำรโรงรับจำนำและกิจกกำรสถำนสิ
นเชืส่อำนัเทศบำลยั
งมิได้มี
หน้ ำที่ที่จำต้องจัดทำขึ้น ตำมพระรำชบั ญ ญั ตินี้ และโดยที่พิจำรณำเห็ นว่ำกิจกำรโรงรับจำนำและ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กิจกำรสถำนสินเชืส่อำนัธนำภิ
บำลเป็นแหล่งที่อำนวยช่วยเหลือประชำชนผู
้ยำกจนในกรณีที่มีควำมจำเป็น
่ยวกับกำรเงินเพื่อยังกชีำพของครอบครั
ว กสมควรก
ำหนดให้เทศบำลมี
มีกำรดำเนิน
สำนักเกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หน้ำที่ต้องจั
สำนัดกให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กิจกำรโรงรับจำนำหรือกิจกำรสถำนสินเชื่อธนำภิบำลภำยในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลนครทุก
แห่งเพื่อช่วยเหลือสประชำชนผู
้ยำกจนต่อไป จึกงำจำเป็นต้องตรำพระรำชบั
ญญัตินี้ขึ้น กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๔๐
ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั๒๕๑๙
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับสนีำนั
หมำยเหตุ :- เหตุสผำนัลในกำรประกำศใช้
พระรำชบั
้ คืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เนื่องจำกพระรำชบัญกญัำ ติเทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม โดยเฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ ำงเทศบัญญั ติ
สำนักงบประมำณ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ผู้ว่ำรำชกำรจั
สำนังกหวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ได้กำหนดให้
ดต้องส่งร่ำงเทศบัญกญัำ ติที่ส ภำเทศบำลไม่
รับหลักกำร
และผู ้ว ่ำ รำชกำรจั งหวัดไม่เห็ น ชอบด้ว ยกับ สภำเทศบำลที่ ไม่ รับ หลั ก กำร เพื่ อให้ รัฐมนตรีว่ำกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทยพิ จ ำรณำ ซึ่ งท ำให้ เกิด ควำมล่ ำช้ำและไม่ ค ล่ อ งตัว ในกำรบริห ำรงำนท้ องถิ่ น
ไขให้เหมำะสมกำ จึงจำเป็นต้อสงตรำพระรำชบั
ญญัตินี้ขึ้น กำ
สำนักสมควรแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๑
พระรำชบัญญัติเทศบำล
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักหมำยเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนัระรำชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในกำรประกำศใช้
ญญัติฉบับนี้ คือ กเนืำ ่องจำกในปัจสจุำนับกันงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นี้ กิจกำรงำน

ของเทศบำลเมือ งได้เ พิ่ม ภำระและควำมรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมมำกขึ้น เนื่อ งจำกกำรคมนำคม
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรเศรษฐกิจ กำรศึ
ษำ กำรผังเมืองกำรสำธำรณู
ปโภค และกำรบริ
กำรแก่สำธำรณะกำ แต่จำนวน
เทศมนตรีของเทศบำล ยังมีจำนวน ๒ คน เท่ำกับเทศบำลตำบลที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๔๙ ควำม
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บผิดชอบในภำระต่ำง ๆกปัำ จจุบันเท่ำกับสเทศบำลนครซึ
่งมีเทศมนตรีถกึงำ๔ คน ด้วยเหตุสดำนัังกล่
ำว จึงสมควร
ส๑๓๙
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๗/๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๑๗
๑๔๐
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓๗/๒๔ ธันวำคม ๒๕๑๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๔๑ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๙๗/ตอนที
่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษกำหน้ำ ๕/๒๓ สิงสหำคม
๒๕๒๓

- ๓๕ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

แก้ไขเพิ่มจำนวนเทศมนตรีตำมสัดส่วนของจำนวนสมำชิกสภำเทศบำลและควำมรับผิดชอบในภำระ
สำนักต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซักบำซ้อนขึ้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๔๒
พระรำชบัญญัติเทศบำล
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๔ บรรดำกิจกำรทั้งหลำยที่สมำชิกสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้น
จำกตำแหน่งตำมผลของรั
ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจั
กระท
ำไปก่อนวันที่พระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กรไทยได้
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ใช้
บังคับ หรือจนถึงวันที่มีกำรยุบสภำเทศบำลให้เป็นอันใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบำล
มำตรำ ๑๕ กำรเลือ กตั้งสมำชิกสภำเทศบำลที่ได้กำหนดวัน รับ สมัค รเลือ กตั้ง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และวันเลือกตั้งไว้สแำนัล้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก่อนวันที่พระรำชบัญญักำตินี้ใช้บังคับ ให้สำนั
มีผกลใช้
บังคับต่อไปตำมระยะเวลำที
่ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดประกำศกำหนด

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ไทยได้กำหนดหลัสกำนักำรในกำรจั
ดระเบียบกำรปกครองส่วนท้สอำนังถิก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ขึ้นใหม่เพื่อให้ เป็นไปตำมหลั
กแห่ง
ขสองประชำชนในท้
องถิ่น จึงกสมควรปรั
บปรุสำนั
งกฎหมำยว่
ำด้ว ย
สำนักกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทศบำลในส่วนของวำระกำรดำรงตำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล ข้อห้ำมและกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ
ของสมำชิกสภำเทศบำล
กำรพ้น จำกตำแหน่กำงเทศมนตรีแสละคณะเทศมนตรี
กำรยุบสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รวมทั้งอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจำเป็นต้อง
ญญัตินี้ กำ
สำนักตรำพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๔๓
พระรำชบัญญัติเทศบำล
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๒๐ บรรดำสมำชิ
กสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรี
ซึ่งดสำนั
ำรงต
ำแหน่งอยู่ใน

วัน ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ด ำรงต ำแหน่ งต่ อ ไปจนกว่ ำจะครบวำระตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๑ ให้นำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบั
ญัตินี้มำใช้บังคับกับเทศบำลทุ
กแห่งนัสำนั
บแต่
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็นต้นไป
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้โดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ต้องมีกสำรเลื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) ในกรณี
อกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลนครหรื
อสมำชิ
สภำเทศบำล
เมืองแห่งใด โดยเป็นกำรเลือกตั้งทั่วไปเพรำะเหตุมีกำรยุบสภำหรือถึงครำวออกตำมวำระ และเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วันที่พระรำชบั
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรเลือกตั้งของเทศบำลแห่
งนั้นในครั้งแรกนับกแต่
ญัตินี้ใช้บังคับให้ดำเนินกำกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีตำมบทที่ ๒ ทวิ นำยกเทศมนตรีในครำวเดียวกัน โดยมิให้นำ
สำนักมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติเทศบำล
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๔ แห่งพระรำชบั
๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิกำ่มเติมโดยพระรำชบั
ญญัตินี้มำใช้
บังคับ แต่เมื่อสมำชิ
กสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีที่มสำจำกกำรเลื
อกตั้งในครั้งดังกล่ำวเข้ำรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๒
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้ำ ๑/๑๐ มีนำคม ๒๕๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พฤษภำคมสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๓ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๑๑๗/ตอนที
่ ๔๑ ก/หน้ำ ๑๒/๑๒
๒๕๔๓

- ๓๖ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ตำแหน่ งแล้ ว ให้ น ำมำตรำ ๑๔ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ม เติม โดย
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัตินี้มำใช้บกังำคับกับเทศบำลแห่
นั้น
(๒) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะเทศบำลตำบลแห่งใดเป็นเทศบำลเมืองก่อนถึง
ส
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วันที่ ๑ มกรำคม ำนั
๒๕๕๐
ให้ นำควำมใน (๑)กำมำใช้บังคับกัสบำนักำรเลื
อกตั้งสมำชิ กสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีของเทศบำลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรบริหำรเทศบำลตำบลให้ดำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตำมบทที่
๒ คณะเทศมนตรีสำนัต่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไป ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกกำำรเลือกตั้งสมำชิ
สภำเทศบำลตำบลขึ้นกใหม่
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เป็นกำร
เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป หลั ง จำกวั น ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ ในกรณี เ ช่ น ว่ ำ นี้ ใ ห้ น ำมำตรำ ๑๔ แห่ ง
ญญัติเทศบำลกำพ.ศ. ๒๔๙๖สซึำนั่งกแก้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั
บังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บสำหรับกำร
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้มำใช้
สำนั
กำ
เลือกตั้งครั้งที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒๒ ในกรณี ที่ เทศบำลใดได้ ก ำหนดวั น เลื อ กตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น จั ด ท ำ
สำนักประชำมติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ แห่งพระรำชบั
สำนักญ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอกตั้งในรูป แบบคณะเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ก๒๑
ญั ตินี้ ให้ ดำเนินกำรเลื

ต่อไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๒๓ ในระหว่สำำนังทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลื
กสภำท้
องถิ่นหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อกตั้งสมำชิสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ผู้บ ริหำรท้องถิ่น ให้ นำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลหรื
อนำยกเทศมนตรีเท่ำทีก่ไำม่ขัดหรือแย้งกัสำนั
บบทบั
ญญัติแห่งพระรำชบักญำญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรี ให้เทศบำลเรียกเก็บค่ำสมัครเป็นเงิน
ำนวนห้ำพันบำท กำ
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบำลเป็นเขตเลือกตั้ง
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยวกันให้
ที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกำกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี
ในครำวเดี
ใช้หน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจ้ำพนักงำนผู้ดำเนินกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรตรวจคะแนน เจ้ำหน้ำที่
สำนักคะแนน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และบัญชีรำยชืก่อำผู้มีสิทธิเลือกตัส้งำนัร่วกมกั
นก็ได้
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทยกำหนด
เพื่อประโยชน์
ในกำรดสำนั
ำเนิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ยบร้อย กระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำจออกระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมำยว่
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกกำสภำเทศบำลได้
สำนักำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักหมำยเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่รัฐธรรมนูญสแห่
ำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในกำรประกำศใช้
พสำนั
ระรำชบั
ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที
รำชอำณำจักร

ไทยกำหนดให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน
สำนันกชอบของสภำท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือมำจำกควำมเห็
องถิ่น และกำรเลื
อกตั้งคณะผู
้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บกริำหำรท้องถิ่น
ที่ม ำจำกกำรเลื อกตั้งโดยตรงของประชำชนให้ ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลั บ สมควร
สำนักปรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกำจำกกำรเลื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บ ปรุงรูปแบบกำรบริกหำ ำรเทศบำลจำกที
่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ให้กนำ ำยกเทศมนตรี
อก
กันเองของสมำชิกสสภำเทศบำล
เป็นให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลื
อกตั้งของรำษฎรในเขตเทศบำล
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เพื่ อ ให้ ร ำษฎรได้มี ส่ ว นร่ ว มในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ ของรำษฎรในท้ อ งถิ่น โดยตรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๓๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

นอกจำกนี้ สมควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสภำเทศบำลให้เหมำะสมและสอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้อง
สำนักตรำพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัตินี้ กำ
ำนักไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำนำจหน้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็นไป
*พระรำชกฤษฎีกสำแก้
ขบทบัญญัติให้สอดคล้กอำ งกับกำรโอนอ
ำที่ของส่วนรำชกำรให้
ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๔๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๓ ในพระรำชบักำญ ญัติเ ทศบำล
ท ธศัก รำช ๒๔๙๖ ให้กำแ ก้ไ ขคำว่ำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัพุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

“กรมมหำดไทย” เป็น “กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ” และคำว่ำ “อธิบดีกรมโยธำเทศบำล”
น “อธิบดีกรมโยธำธิกกำรและผั
งเมือง”
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมำยเหตุ :- เหตุสผำนัลในกำรประกำศใช้
พระรำชกฤษฎี
กำฉบัสำนั
บนีก้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คือ โดยที่พระรำชบัญกญัำ ติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่โดยมีภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มี
สำนักกำรตรำพระรำชกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำก ำโอนกิ จ กำรบริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ห ำรและอ ำนำจหน้ ำ ทีกำ่ ข องส่ ว นรำชกำรให้
เป็ น ไปตำม
พระรำชบั ญ ญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจำกพระรำชบัญ ญัติดังกล่ำวได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัญญัติให้โอนอำนำจหน้
ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐมนตรีผู้ดำรงต
ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในส่วน
มมำเป็นของส่กำวนรำชกำรใหม่
มีกำรแก้ไขบทบัญกญัำติต่ำง ๆ ให้สสอดคล้
องกับอำนำจ
สำนักรำชกำรเดิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัโดยให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หน้ำที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำช
กฤษฎี กำดั งกล่ ำสวำนัจึกงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สมควรแก้ไขบทบั ญ ญักตำิข องกฎหมำยให้
อดคล้ องกับ กำรโอนส่กำว นรำชกำร
สำนักสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอนอำนำจหน้ำที่ว่ำ
มีกำรโอนภำรกิ
จของส่
นรำชกำรหรือผู้รับผิดกชอบตำมกฎหมำยนั
้นไปเป็นของ
สำนักตำมกฎหมำยใดได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี
กำ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่มผู้แทน
ผู้ดำรงตำแหน่งหรืสำนั
อผูก้ซงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้
ตรงกั
บกกำรโอนอ
ำนำจหน้ำที่ และเพิ
ส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของส่วน
สำนักรำชกำรใหม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ไขให้ตรงตำมพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รวมทั้งตัดส่กวำนรำชกำรเดิมสทีำนั่มกีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำรยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นกำรแก้
ญญัติ
และพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๕

ญญัติเทศบำลกำ(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๔๖
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๖ บรรดำสมำชิกกำสภำเทศบำลสำนั
คณะเทศมนตรี
นำยกเทศมนตรี
รอง
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

นำยกเทศมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่ำ
สำนักจะครบวำระหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบ สภำเทศบำล
สำนักในกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
อมีกำรยุ
เช่นว่ำนี้ ให้ บ ทบักำญ ญั ติในส่ ว นที
่ ๒กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บทที่ ๑ สภำ
เทศบำล และบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ในส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ กำรควบคุมเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
แห่งพระรำชบัญญัสำนั
ติเกทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อกนกำรแก้
ไขเพิส่มำนั
เติกมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญัตินี้ยกังำคงใช้บังคับ
ต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ธันวำคม ๒๕๔๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๕ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๑๒๐/ตอนที
่ ๑๒๔ ก/หน้ำ ก๑/๒๒

- ๓๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๗ ในวำระเริ่มแรกเป็นเวลำสี่ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เบญจ (๒)สำนัแห่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พ.ศ. ๒๔๙๖
สำนัซึก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำบทบัญญัติในมำตรำก๔๘
งพระรำชบัญญัติเทศบำล
แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔๘ บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบและข้อ บังคับที่กำหนดกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จ่ำยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี เทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี
่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีกำเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
กำรจ่ำยเงินค่กำำป่วยกำรแก่
สำนัทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ย ประชุม
แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่
งตั้งขึส้นำนัทีก่ใช้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบั
บังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ ให้ใช้ต่อไป
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ญญัตินี้ใสช้ำนั
กำ
จนกว่ำจะได้มีกำรออกระเบียบตำมมำตรำ ๔๘ จตุวีสติ และมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้สำนั
ไขเพิ
่มเติมโดยพระรำชบัญกญัำตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักหมำยเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนัระรำชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักญ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในกำรประกำศใช้
ญญัติฉบับนี้ คือ กเนืำ ่องจำกพระรำชบั
ญัติเทศบำล

พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดรูปแบบกำรบริหำรเทศบำลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รูปแบบนำยกเทศมนตรี
เพื่อให้กำรบริหำรเทศบำลเป็นไปในรู
ปแบบเดียวกัน โดยให้นำยกเทศมนตรี
อกตั้งโดยตรงของประชำชน
และเพื่อให้ ส อดคล้ อกงกัำ บกฎหมำยว่สำำนัด้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยกำรเลื อกตั้ง
สำนักมำจำกกำรเลื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ประกอบกับมีบทบัญญัติบำงมำตรำยังไม่เหมำะสมกับกำร
บริ ห ำรงำนของเทศบำล
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนของเทศบำลเป็
น ไปด้ ว ยควำมเรี ยกบร้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อ ยและมี
ประสิทธิภำพ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๕๕๒๑๔๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผ ลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติเทศบำล
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เหมำะสมกัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำกัดสิทธิของประชำชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บ ทบัญ ญัติบำงประกำรไม่
บสภำวะในปั
จจุบันเป็นกำรจ
ทั้งสิทธิ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้ำงให้เป็นดุลพินิจของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประชำชนโดยเสรี จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วรรคสอง
๒๘ บรรดำข้อกล่ำกวหำหรื
อกำรดำเนิ
กำรใด ๆ ตำมมำตรำ ๑๙

มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม หรือมำตรำ ๗๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
สำนักเทศบำล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (ฉบับ ที่ ส๑๒)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๔๙๖กซึำ ่งแก้ไขเพิ่มเติ
มกโดยพระรำชบั
ญ ญัติเทศบำล
พ.ศ. ๒๕๔๖

แล้ว แต่ก รณี ทีส่ อำนั
ยู่ รกะหว่
ำ งกำรสอบสวนหรื อ สอบสวนเสร็
จ แล้ ว แต่ ยั ง มิ ได้ มี ค ำสั่ ง ก่ อ นวั น ที่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๖
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้ำ ๗/๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๔๗ กำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่
ม ก๑๓๖/ตอนที
่ ๕๐ ก/หน้ำ ๑๖๔/๑๖
เมษำยนส๒๕๖๒

- ๓๙ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
สำนักเพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นก่อนวันที่พสระรำชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำจะแล้วเสร็สจำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ใกนวั
ญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประธำนสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๙ ให้น ำยกเทศมนตรี
รองประธำนสภำเทศบำล

และสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้ บริห ำร
ท้องถิ่นเป็นกำรชัส่วำนัครำว
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม
และคำสั่งหั วหน้กำำ คณะรักษำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พุทธศักรำช
สำนัก๒๕๕๗
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ควำมสงบแห่งชำติที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำร
่วครำว ลงวันที่ ๒๕ ธักนำวำคม พุทธศัสกำนั
รำช
๒๕๕๗ ยังคงดำรงตำแหน่
สำนักชังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งต่อไปจนกว่
สำนัำกคณะกรรมกำร
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรเลือกตั้งจะประกำศกำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี หรือสมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยให้พ้นจำกตำแหน่
งตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลื
อกตัส้งำนัประกำศให้
มีกำรเลือกตั้งกำหรือจนกว่ำ
จะพ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุอื่นตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
สำนักควำมสงบแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งชำติดังกล่กำำว
เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศกำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลใด ให้ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่
งชำติ และคำสั่งหัวหน้ำคณะ
กษำควำมสงบแห่งชำติกตำำมวรรคหนึ่งสเฉพำะในส่
วนที่เกี่ยวกับเทศบำลนั
ก
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นเป็นอันสยกเลิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๐ บทบัญญัติมำตรำ
ญญัติเทศบำลกพ.ศ.
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๘ สัตต แห่
สำนังพระรำชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๔๙๖

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนำยกเทศมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง
ำแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังกคัำบ
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้งครั้งแรกภำยหลั
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สมำชิกสภำเทศบำล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๑ ให้นำยกเทศมนตรี
หรือผู้มีตำแหน่งในเทศบำลเฉพำะ

บรรดำที่ถูกระงับกำรปฏิบัติ รำชกำรหรือหน้ำที่ในเทศบำลโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนตำมคำสั่งหัวหน้ำ
สำนักคณะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงชำติ ที่ เกี่ ย วข้
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กษำควำมสงบแห่
องกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พ้น จำกตำแหน่ งตั้งแต่กำวัน ที่ คณะกรรมกำรกำรเลื
อกตั้ ง
ประกำศกำหนดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีห รือสมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลนั้น แต่ไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทบต่อกำรดำเนินกำรต่อไปตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตินั้นกับบุคคลดังกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๒ ระเบี ย บของกระทรวงมหำดไทยที่ อ อกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่ ง
พระรำชบั ญ ญั ติเสทศบำล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้กำไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั
ญ ญั ตินี้ จะกำหนดให้
ควำม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คุ้มครองกำรจ่ำยเงินที่เทศบำลได้จ่ำยไปแล้วก่อนวันที่ระเบีย บในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครอง
สำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จริตและเป็นสไปตำมหนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสือกำหนดแนวทำงปฏิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เฉพำะที่ได้จ่ำยไปโดยสุ
งสือสั่งกำรหรือหนั
บัติของ
กระทรวงมหำดไทยที่ออกก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สระเบี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ย บของกระทรวงมหำดไทยที
่ออกตำมมำตรำ
๖๗ (๙) แห่ งพระรำชบั
ญ ญั ติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งมี ผ ลใช้ บั งคั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ และมี ก ำร
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนังกกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำหนดให้ ควำมคุ้ม ครองกำรจ่
ำยเงินสทีำนั่ เทศบำลได้
จ่ำยไปแล้ ว ก่อกำนวัน ที่ ระเบียสบดั
ำวใช้บั งคั บ
เฉพำะที่ได้จ่ ำยไปโดยสุ
จ ริตและเป็ น ไปตำมหนังสือสั่งกำรหรื
อหนังสือกำหนดแนวทำงปฏิบัติของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระทรวงมหำดไทยให้มีผลใช้บังคับได้

- ๔๐ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ำ
บทบั ญ ญั ติเกี่ย วกัสำนั
บ คุกณงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สมบั ติและลั กษณะต้กอำ งห้ ำมของผู้สมำนั
ีสิ ทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ส มั ครรับเลื อกตั้งเป็นกสมำชิ
กสภำ
เทศบำลและนำยกเทศมนตรี และจำนวนสมำชิกสภำเทศบำลให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เลื อกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บ ริห ำรท้องถิ่น รวมทั้ งแก้ไขเพิ่ มเติมกำรสิ้ นสุดสมำชิกภำพของ
สมำชิ ก สภำเทศบำล
กำรพ้ น จำกต ำแหน่กำง นำยกเทศมนตรี
รองนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ ป รึ ก ษำ
นำยกเทศมนตรี และเลขำนุ ก ำรนำยกเทศมนตรี รวมทั้ ง กำรกระท ำอั น เป็ น กำรต้ อ งห้ ำ มของ
รองนำยกเทศมนตรี
ทีสำนั
่ปรึกกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุ
กำรนำยกเทศมนตรี
และ
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำชิกสภำเทศบำล ตลอดจนอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและกำรกำกับดูแลเทศบำล เพื่อให้ได้มำซึ่ง
สำนักนำยกเทศมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกในกำรบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมำชิกสภำเทศบำล
และผู้กทำำหน้ำที่ช่วยเหลื
หำรรำชกำรของเทศบำลที
่
เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัทกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นไปตำมหลักธรรมำภิกบำำล และมีประสิ
ภำพ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบั
ญญัสตำนัินี้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- ๔๑ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

นุสรำ/ปรับปรุง
สำนักเมษำยน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๒
๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรับ ปรุง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธี การงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๗๖ แห่ ง พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจึ ง ออกระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔1
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย
แสดงในรูปตัวเลข จานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน
“แผนงาน” หมายความว่ า ภารกิ จ แต่ ล ะด้ า นที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
“งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล
“สภาท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สภาเทศบาล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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“งบประมาณรายจ่า ย” หมายความว่า งบประมาณที่ส ภาท้อ งถิ่นให้ค วามเห็น ชอบและ
ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด หรื อนายอ าเภอให้ ค วามเห็นชอบหรือ อนุมั ติ แล้ ว แต่ก รณี ตามที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วันที่ 1 ตุ ล าคม ของปี ห นึ่ งถึงวัน ที่
30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม การค้ าประกั น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งโดยวิ ธีใ ช้ เ ครดิต
หรือจากการอื่นใด
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง หรื อส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“เจ้าหน้ าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด เทศบาล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 5 บรรดารู ป แบบและเอกสารใด ๆ รายละเอี ย ดของหมวดรายได้ แ ละงบรายจ่ า ย
ตลอดจนระบบและวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 6 ในกรณี ที่ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี อ อกใช้ ไ ม่ ทั น ปี ง บประมาณใหม่ ให้ ใ ช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้นาเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุ ดจะพึง
ถือจ่ายได้และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในงบกลาง งบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบเงินอุดหนุน
ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
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หมวด 1
อานาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีง่ บประมาณ
ข้อ 8 ให้ เจ้าหน้ าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์
พร้อมด้วยรายละเอียดที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
(๓) สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจ าแนกเป็ น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ 11 องค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น อาจจั ด ทางบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการได้ ทั้ งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอาเภออนุมัติ แล้วแต่กรณี
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่าย
ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปได้
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง
และรายจ่ายตามแผนงาน
ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
(ข) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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(ค) งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
(ง) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่กาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนามา
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑4
ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หมวดรายได้
ซึ่งจาแนกเป็น
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 รายละเอียดของหมวดรายได้ และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่ายในงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้
การใช้เงินสารองจ่ายตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้
ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี
หมวด 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิน่ รายงานให้สภาท้องถิน่ ทราบ
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่ ค าดหมายว่ า จะเสนอร่ างงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ ห้ ส ภาท้ องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้กากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
หมวด 4
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 28 การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงประมาณการรายรั บ หรื อ งบประมาณรายจ่ า ย
ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ 29 การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 30 การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายการที่ ไ ด้ กั น เงิ น หรื อ ขยายเวลา
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ไว้ แ ล้ ว จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุมั ติ จ ากผู้ มี อ านาจให้ กั น เงิ น หรื อ ขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงิน
ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วให้ประกาศ
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอ
หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ
ข้อ 33 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น และเจ้ าหน้า ที่ ง บประมาณรับผิ ด ชอบร่ วมกั นในการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การของกระทรวงมหาดไทย โดยมี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ
และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีห รืองบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การกระทรวงมหาดไทยอนุ ญ าตให้ จ่ า ย และมี เ งิ น รายได้ เ พี ย งพอ
ที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่ระบุไว้
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตรา
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นจะต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
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เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์
หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือหนังสือสั่งการ
เพื่อการนี้
ข้อ 36 เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ หากงบประมาณรายจ่ า ยมี เ หลื อ อยู่ และได้ มี ก ารกั น เงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้
ข้อ 37 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยมากกว่ า
หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจาเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
(3) จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุในงบประมาณ
รายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หมวด 6
การรายงาน
ข้อ 38 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ส่ ง ส าเนางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แ ละ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลให้ ส่ ง นายอ าเภอ เพื่ อ ทราบ ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น สิ บห้าวัน
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจ าปี ง บประมาณที่ สิ้ น สุ ด นั้ น ทั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยและเงิ น นอกงบประมาณไว้ โ ดยเปิ ด เผย
ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบ
ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด แล้วส่งสาเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้ น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 40 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 41 บรรดารู ป แบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่า
จะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
……………………………………………………………..
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒

1

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
……………………………………………………………………………………………………
1
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“คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเมื อ งพั ท ยา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ” หมายความว่ า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน”2 หมายความว่า ผู้อานวยการสานัก
หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
เทียบเท่าตาแหน่งดังกล่าว
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”3 หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”5 (ยกเลิก)
……………………………………………………………………………………………………
2

ข้อ 4 นิยามคา ว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทา แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
3
ข้อ 4 นิยามคาว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
4
ข้อ 4 คาว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
5
ข้อ 4 คาว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

3

“แผนพัฒนาท้องถิ่ น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทา ขึ้นสา หรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
“แผนการด าเนิ น งาน” หมายความว่ า แผนการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา”6 หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ
ดาเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม”7 (ยกเลิก)
“การเปลี่ยนแปลง”8 (ยกเลิก)
( ค า ว่ า “แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ”แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย ข้ อ 3 แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. ๒๕61)
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้น
หรื อ ผ่ อ นผั น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายในเขต จั ง หวั ด
แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน
ข้อ ๖ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้อง
กับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………
6

ข้อ 4 นิยามคาว่า “โครงการพัฒนา”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
7
ข้อ 4 นิยามคาว่า “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59
8
ข้อ 4 นิยามคาว่า “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

4

หมวด ๑
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
………………………………………………………..
ข้อ ๗ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
9
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้
ข้ อ ๙ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
10
กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
……………………………………………………………………………………………………
9

ข้อ 8 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

10

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

ข้อ 9 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑)11 กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิ ศ ทาง แนวทางการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คานึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย
(๒)12 ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ ยวกั บการจัด ทาร่างแผนพัฒนาท้อ งถิ่น ในการจั ดทาร่า งแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นให้ องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อืน่ ที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………
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ข้อ 10 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
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ข้อ 10 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน และจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม
ข้อ ๑๙ (๑)
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์
ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ป ระชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัย ชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด

หมวด ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ
………………………………………………………..
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒)
ถึง (๗) ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในสั ญ ญากั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) เคยถู กไล่อ อก ปลดออก หรื อให้อ อกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมา
ยังไม่ถึงห้าปีนบั ถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท

7

ข้อ ๑๔13 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้
ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดารงตาแหน่ง
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จานวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
…………………………………………………………….

ข้อ ๑๖14 (ยกเลิก)
ข้อ ๑๗15 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นจั ด ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ และข้ อ มู ล ในแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นหรื อ แผนชุ ม ชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………
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ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
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ข้อ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๔) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้อ งถิ่ นเพื่ อให้ เป็น ไปตามกฎหมายว่า ด้วยสภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ข้อ ๑๘16 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้ นายอาเภอมีอ านาจขยายเวลาการจั ด ทาหรื อ ทบทวนแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกรณีเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวรรคสาม
วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทา
หรือร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า งข้ อ ก าหนด
ขอบข่ า ยและรายละเอี ย ดของงานที่ จ ะมอบหมายให้ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกดาเนิ น การ
เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ข้ อ ๒๐ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ จั ด ทาหรื อ ร่ ว มจั ด ทาร่ า งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

……………………………………………………………………………………………………
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ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๔
การแก้ไข การเพิม่ เติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
……………………………………………………………..
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
17
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย
ข้อ ๒๒18 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ทาร่ า งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม ส าหรับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ส่ ง ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม
ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบล
และองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่ อแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นที่ เพิ่ มเติ มได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิ ด ประกาศให้ ป ระชาชนทราบโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้
ข้อ ๒๒/๑19 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ เ ป็ น อ านาจของคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ส่ ง ร่ า ง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาตามมาตรา
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

……………………………………………………………………………………………………
17 ข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
18
ข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
19
ข้ อ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

10

ข้อ ๒๒/๒20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบการเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ข้อ ๒๓21 (ยกเลิก)

หมวด ๕
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
………………………………………………………………
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนาไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๒๕22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิ บัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการ
ดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน
……………………………………………………………………………………………………
20

ข้อ 22/2 เพิ่มเติมโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

21

ข้ อ 23 ยกเลิก โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

22

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11

ข้อ ๒๗23 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง แผนงานและโครงการจากหน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ
ขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
…………………………………………………………..
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
24
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
……………………………………………………………………………………………………
23

ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

24

ข้อ 28 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
25
ข้อ 29 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

12

ข้ อ ๓๐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจมอบให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอก
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด
ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกด าเนิ น การหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การติ ด ตาม
และประเมินผล
(๔) ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ด าเนิ น การหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การติ ด ตาม
และประเมินผล รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕)26 ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตามความเหมาะสม

……………………………………………………………………………………………………
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม
ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป
(ค าว่ า “แ ผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ มโ ด ย ข้ อ 3 แ ห่ ง ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
(พ.ศ. ๒๕61)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 27
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิ มหรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒8 กันยายน พ.ศ. ๒๕59
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 28
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคาว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข
คาว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………..
27
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และ มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แ ก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนตำบล
“หน่วยงานทีข่ อรับเงินอุดหนุน” 2 หมายความว่า
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา และ องค์การจัดการน้ำเสีย
(๔) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๕) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
เช่น วัด มัสยิด
(6) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด
1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ /ตอนพิเศษ ๑๒๓ง /หน้า ๔ / ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
2

-2ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) 3 โครงการที ่จ ะให้เ งิ น อุด หนุน ต้ อ งเป็ น ภารกิจ ที ่ อ ยู ่ ใ นอำนาจหน้ าที ่ข ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณ
ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจาก
เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมหรือเงินกู้
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ
(๒) เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม
(๔) องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกินร้อยละห้า
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 6 กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามโครงการที่อยู่ใน
ภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย
ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ ๔ โดยถือว่า
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ ๔ (๑) ทั้งนี้ ไม่นําเงิน
อุดหนุนดังกล่าว มานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตาม ข้อ ๕
3

ข้อ ๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖3

-3ข้อ ๗4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
โดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนั้น
ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ ๔ โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ตามข้อ ๔ (๑) โดยไม่ต ้องมีเงิน งบประมาณในส่ว นของตนเองร่ วมสมทบเพื่ อใช้ จ่า ยในการ
ดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วน
ตาม ข้อ ๕
ข้อ ๘5 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ โดยแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น
และรายละเอียดของ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว
(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ ยกเว้นกรณี
ตาม ข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจําแนกงบประมาณ
ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล
หรือกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรณีอื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง
(๓) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนได้
ข้อ ๙6 เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน
ดำเนินการหรือ ก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือ
การอุดหนุนงบประมาณตาม ข้อ ๗

4

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
5
ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
6
ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

-4ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณี
การขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ สำหรับองค์กรประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กร
การกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน
ทั้งนี้ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง มหาดไทยกำหนด
ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมีรายได้
เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๕๓
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
สำหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัตติ ามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-5ข้อ ๑7 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕6๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พันจ่าเอกชัชวาล/จัดทำ
20 กรกฎาคม 2563
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ /ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้า 3/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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3

ลาดับ
ที่
1

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง

1.1 เครื่องผสมคอนกรีต
1.1.1 ชนิดเหล็กเหนียว
1.1.2 ชนิดเหล็กหล่อ

เครื่อง

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต
1.2.1 ขนาด 25 มิลลิเมตร
1.2.2 ขนาด 38 มิลลิเมตร
1.2.3 ขนาด 45 มิลลิเมตร

เครื่อง

1.3 เครื่องตบดิน

เครื่อง

1.4 รถขุดตีนตะขาบ
1.4.1 ขนาด 120 แรงม้า
1.4.2 ขนาด 150 แรงม้า
1.4.3 ขนาด 200 แรงม้า

คัน

1.5 รถตักหน้าขุดหลัง
1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

1.6 รถตักล้อยาง
1.6.1 ขนาด 100 แรงม้า
1.6.2 ขนาด 150 แรงม้า

คัน

1.7 รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า

คัน

52,000
53,400

31
31

15,900
17,600
18,600

31
31
31

21,000

31

4,000,000
4,733,000
7,200,000

31 - 33
31 - 33
31 - 33

3,067,000
3,520,000

33 - 34
34 - 36

4,000,000
4,740,000

36 - 37
37 - 38

7,500,000

38 - 39

4

ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

1.8 รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน
1.9 เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)
คัน
เครื่อง

3,230,000
66,000

39 - 40
41
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.1.1 ขนาด 25 แรงม้า
2.1.2 ขนาด 40 แรงม้า
2.1.3 ขนาด 85 แรงม้า

คัน

2.2 รถไถ
2.2.1 ขนาด 8 แรงม้า
2.2.2 ขนาด 10 แรงม้า

คัน

2.3 เครื่องพ่นยา
2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น
- ขนาด 2.5 แรงม้า
- ขนาด 3.5 แรงม้า
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

เครื่อง

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่อง

2.5 เครื่องชั่ง
2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม
2.5.2 แบบดิจิตอล
- ขนาด 300 กิโลกรัม
- ขนาด 500 กิโลกรัม
- ขนาด 1,000 กิโลกรัม
- ขนาด 2,000 กิโลกรัม

เครื่อง

394,000
521,000
1,230,000

42
42
42

67,700
75,100

43
43

11,900
13,700
25,000

43
43
43

59,000

43

19,100
22,000

44
44

10,100
13,900
17,400
24,200

44
44
44
44
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2.6 เครื่องสูบนา
2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
- สูบน้้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
เครื่องยนต์ดเี ซล
- สูบน้้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
มอเตอร์ไฟฟ้า
- สูบน้้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
- สูบน้้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
2.6.2 แบบท่อสูบน้้าพญานาค

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)
เครื่อง

7,000
8,600
17,800

45
45
45

63,400
119,000

45 - 46
46

9,300
17,800
30,900
96,800

46
46
46
47
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์การแพทย์

3.1 เตียงเฟาว์เลอร์
3.1.1 ชนิดมือหมุน
- แบบ ก
- แบบ ข
3.1.2 ชนิดไฟฟ้า

เตียง

3.2 เตียงตรวจภายใน

15,500
16,600
45,400

48
48
48 - 49

เตียง

21,300

49

3.3 เตียงทาคลอด

เตียง

53,600

49 - 50

3.4 รถเข็นชนิดนัง่

คัน

7,500

50

3.5 รถเข็นชนิดนอน

คัน

19,000

50

3.6 รถเข็นทาแผล

คัน

11,700

51

3.7 รถเข็นอาหาร

คัน

9,300

51

3.8 รถเข็นผ้าเปื้อน

คัน

14,800

51

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

เครื่อง

13,600

51

ตู้

550,000

52

3.11 เครื่องดูดเสมหะ

เครื่อง

14,000

52

3.12 เครื่องชั่งนาหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

เครื่อง

20,000

53

3.10 ตู้อบเด็ก

8
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3.13 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
3.14 ยูนิตทาฟัน
3.15 เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอีสนามและโคมไฟ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)
เครื่อง

70,000

53

ชุด

460,000

53 - 58

เครื่อง

13,200

58

ชุด

65,000

58 - 59
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์การศึกษา

4.1 จักรทาลวดลาย

คัน

4.2 จักรพันริม
4.2.1 แบบธรรมดา
4.2.2 แบบอุตสาหกรรม

คัน

4.3 จักรอุตสาหกรรม
4.3.1 แบบเย็บผ้า
4.3.2 แบบเย็บหนัง

คัน

4.4 หุ่นจาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว

ตัว

4.5 หุ่นจาลองกล้ามเนือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว

ตัว

4.6 หุ่นจาลองฝึกทาคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทารกและ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
4.6.1 แบบครึ่งตัว
4.6.2 แบบเต็มตัว

ตัว

4.7 หุ่นจาลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขันสูงขนาดเต็มตัว
4.7.1 แบบผู้ใหญ่
4.7.2 แบบเด็ก
4.7.3 แบบทารก

ตัว

8,300

60

13,400
24,500

60
60

16,000
18,000

60
60

18,000

60

145,000

60

110,000
227,000

61
61

524,000
447,000
350,000

61
61
61
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
5.1.1 ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
5.1.2 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
5.1.3 ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
5.1.4 ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว
5.1.5 ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

จอ

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

เครื่อง

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ขนาด 4,500 ANSI Lumens
- ขนาด 5,000 ANSI Lumens
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 5,000 ANSI Lumens
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

เครื่อง

5.4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
5.4.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ขนาด 32 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

เครื่อง

13,000
15,300
24,300
35,200
45,500

62
62
62
62
62

20,000

62

27,000
28,000
33,600
53,000
55,800

63
63
63
63
63

5,400

63
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

5.4.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
5.5.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 32 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
5.5.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 43 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
5.5.3 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาด 43 นิ้ว
- ขนาด 50 นิ้ว
- ขนาด 55 นิ้ว
- ขนาด 65 นิ้ว
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 65 นิ้ว
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

7,500

63

6,700

63

8,900

63

13,700
15,400
19,900
27,700

64
64
64
64

เครื่อง

12

ลาดับ
ที่
6

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1 ตู้เย็น
6.1.1 ขนาด 5 คิวบิกฟุต
6.1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต
6.1.3 ขนาด 9 คิวบิกฟุต
6.1.4 ขนาด 13 คิวบิกฟุต
6.1.5 ขนาด 16 คิวบิกฟุต
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 20 คิวบิกฟุต
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

ตู้

6.2 ตู้แช่อาหาร
6.2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต
6.2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต
6.2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

ตู้

6.3 เครื่องทานาเย็น แบบต่อท่อ
6.3.1 ขนาด 1 ก๊อก
6.3.2 ขนาด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.4 เครื่องทานาร้อน-นาเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.5 เครื่องตัดหญ้า
6.5.1 แบบข้อแข็ง
6.5.2 แบบข้ออ่อน
6.5.3 แบบเข็น
6.5.4 แบบล้อจักรยาน
6.5.5 แบบนั่งขับ

เครื่อง

6,400
8,500
14,500
18,500
24,500

65
65
65
65
65

33,900
48,400
65,100

65
65
65

13,400
14,600

65
65

25,100

65 - 66

9,500
10,900
13,900
12,000
170,000

66
66
66
66
66
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6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
6.6.1 ขนาด 22 นิ้ว
6.6.2 ขนาด 29.5 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)
เครื่อง
11,000
18,900

66
67

6.7 เตาแก๊ส

เตา

10,400

67

6.8 เตาอบไมโครเวฟ

เตา

9,500

67

6.9 เครื่องดูดควัน

เครื่อง

19,700

67

6.10 เครื่องซักผ้า
6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 16 กิโลกรัม
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

เครื่อง
18,000

67

268,000
805,000
1,193,000

67
67
67

215,000
284,000
430,000

67
67
67

6.10.2 แบบอุตสาหกรรม
- ขนาด 50 ปอนด์
- ขนาด 125 ปอนด์
- ขนาด 200 ปอนด์
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
6.11 เครื่องอบผ้า
6.11.1 ขนาด 50 ปอนด์
6.11.2 ขนาด 100 ปอนด์
6.11.3 ขนาด 200 ปอนด์
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

เครื่อง
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM
7.1.1 ชนิดมือถือ 5 วัตต์
7.1.2 ชนิดประจ้าที่
- ขนาด 10 วัตต์
- ขนาด 40 วัตต์
7.1.3 ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์

เครื่อง

7.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตัง)
7.2.1 ขนาด 5 กิโลวัตต์
7.2.2 ขนาด 10 กิโลวัตต์
7.2.3 ขนาด 15 กิโลวัตต์
7.2.4 ขนาด 25 กิโลวัตต์
7.2.5 ขนาด 50 กิโลวัตต์
7.2.6 ขนาด 100 กิโลวัตต์
7.2.7 ขนาด 200 กิโลวัตต์
7.2.8 ขนาด 300 กิโลวัตต์
7.2.9 ขนาด 400 กิโลวัตต์
7.2.10 ขนาด 500 กิโลวัตต์

เครื่อง

12,000

68

28,000
30,000
24,000

68
68
68

55,500
158,000
246,000
408,000
500,000
715,000
1,323,000
1,814,000
2,364,000
3,550,000

68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
68 - 69
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ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถนัง่ ส่วนกลาง
8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)
8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 70 กิโลวัตต์
8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)
8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
- หลังคาอลูมิเนียม
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,700 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 75 กิโลวัตต์
- แบบ 4 ล้อ

คัน
577,000

70

740,000

70

980,000

70

575,000
715,000
854,000

70
71
71

829,000
1,092,000

71
71

17,300
32,400

71
71

982,000

72

คัน

หลัง

16

ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 80 กิโลวัตต์
8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 4,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 105 กิโลวัตต์
8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบกระบะเหล็ก
- แบบกระบะเทท้าย
- แบบบรรทุกน้้า
8.3 รถบรรทุกขยะ
8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบเปิดข้างเทท้าย
- แบบอัดท้าย

คัน

8.4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์

คัน

1,075,000

72

1,375,000

72

2,079,000
2,125,000
2,633,000

72
72
73

950,000

73

2,248,000
2,400,000

73
73 - 74

1,358,000

74
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

8.5 รถยนต์ตรวจการณ์
8.5.1 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
8.5.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,000 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดเี ซล
- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

คัน

8.6 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์

คัน

8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์

คัน

8.8 รถจักรยานยนต์
8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
8.8.3 ขนาด 120 ซีซี
8.8.4 ขนาด 150 ซีซี

คัน

1,479,000
1,529,000

74
74

1,359,000
1,664,000

74
74

2,500,000

75

1,070,000

75 - 76

44,400
51,600
54,700
84,300

76
76
76
76

18

ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ข. รถประจาตาแหน่ง
8.9 รถประจาตาแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
หรือก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
8.9.2 ระดับอธิบดี
รองปลัดกระทรวง
เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวง
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

คัน

1,317,000

77

1,676,000

77

2,799,000

77
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

8.9.4 ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์

3,761,000

77

8.9.5 ระดับรองนายกรัฐมนตรี
รองประธานรัฐสภา
ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์

4,264,000

77
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ลาดับ
ที่
9

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

ครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิว

ตัว

9.2 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
9.2.1 ขนาด 5 นิ้ว
9.2.2 ขนาด 6 นิ้ว
9.2.3 ขนาด 7 นิ้ว
9.2.4 ขนาด 9 นิ้ว

ตัว

9.3 เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ
9.3.1 แบบสั่น ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร
9.3.2 แบบสายพาน
- ขนาด 75 มิลลิเมตร
- ขนาด 100 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
9.4.1 ขนาด 8 นิ้ว
9.4.2 ขนาด 9 นิ้ว

เครื่อง

9.5 เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร

เครื่อง

9.6 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ
9.6.1 ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
9.6.2 ขนาด 2.50 มิลลิเมตร

เครื่อง

14,800

78

5,500
5,800
6,300
6,500

78
78
78
78

8,300

78

7,600
9,100

78
78

6,400
6,900

79
79

10,100

79

15,000
17,200

79
79
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

9.7 แม่แรงตะเฆ่
9.7.1 ขนาด 2 ตัน
9.7.2 ขนาด 3 ตัน
9.7.3 ขนาด 5 ตัน

เครื่อง

9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์
9.8.1 ขนาด 800 กิโลกรัม
9.8.2 ขนาด 1,000 กิโลกรัม
9.8.3 ขนาด 1,200 กิโลกรัม
9.8.4 ขนาด 1,500 กิโลกรัม

เครื่อง

11,000
15,000
24,400

79
79
79

21,400
24,500
29,400
40,000

79
79
79
79
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

10 ครุภัณฑ์สานักงาน
10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร
10.1.1 ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า )
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

เครื่อง

10.1.2 ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า และสี )
- ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
- ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
10.2 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
10.2.1 ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
10.2.2 ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

เครื่อง

10.3 เครื่องทาลายเอกสาร
10.3.1 แบบตัดตรง
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น
10.3.2 แบบตัดละเอียด
- ท้าลายครั้งละ 10 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 20 แผ่น
- ท้าลายครั้งละ 30 แผ่น

เครื่อง

87,500
105,000
180,000
200,000

80
80
80
80

120,000
250,000
300,000
400,000

80
80
80
80

111,000
180,000

80
80

19,300
29,900
66,600

80
80
80

21,400
42,700
69,900

80
80
80

23

ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
10.4.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

เครื่อง

10.5 เครื่องนับธนบัตร
10.5.1 แบบตั้งโต๊ะ
10.5.2 แบบตั้งพื้น

เครื่อง

10.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตัง)
10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 26,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 32,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู
- ขนาด 50,000 บีทียู
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

เครื่อง

11,400
19,900

81
81

43,300
67,500

81
81

21,000
25,900
27,800
30,600
32,400
36,000
39,700
42,300
46,100
51,000
53,300
55,900
57,000

81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
- ขนาด 13,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 20,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
- ขนาด 30,000 บีทียู
- ขนาด 36,000 บีทียู
- ขนาด 40,000 บีทียู
- ขนาด 48,000 บีทียู
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
10.6.3 แบบติดผนัง
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
10.6.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
- ขนาด 12,000 บีทียู
- ขนาด 15,000 บีทียู
- ขนาด 18,000 บีทียู
- ขนาด 24,000 บีทียู
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

30,100
34,800
41,200
42,500
47,200
54,200
60,100
65,900

81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82

17,000
21,200
22,600
25,300

81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82

19,500
27,400
29,600
39,800

81 - 82
81 - 82
81 - 82
81 - 82
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

10.6.5 แบบตู้ตั้งพื้น
- ขนาด 44,000 บีทียู
- ขนาด 56,000 บีทียู
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน
10.7 เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
หรือ แบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมค่าติดตัง)
10.7.1 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
500 ซีเอฟเอ็ม
10.7.2 ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่้ากว่า
1,000 ซีเอฟเอ็ม

เครื่อง

10.8 เครื่องดูดฝุ่น
10.8.1 ขนาด 15 ลิตร
10.8.2 ขนาด 25 ลิตร

เครื่อง

10.9 เครื่องขัดพืน

เครื่อง

10.10 ถังนา
10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
10.10.2 แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

56,700
57,800

81 - 82
81 - 82

47,000

82

55,000

82

11,000
15,200

82
82

22,700

82

5,200
6,900
9,100
10,100
6,900

83
83
83
83
83

ใบ
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

10.10.3 แบบสเตนเลส
- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร

9,400
12,600
14,300
18,600

83
83
83
83

10.11 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

เครื่อง

44,500

83

10.12 เครื่องสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

เครื่อง

9,900

83

10.13 โต๊ะหมู่บูชา

ชุด

8,400

83

10.14 ตู้เหล็ก
10.14.1 แบบ 2 บาน
10.14.2 แบบ 4 ลิ้นชัก

ตู้
5,900
6,900

84
84

10.15 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

ตู้

8,000

84
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

11 ครุภัณฑ์สารวจ
11.1 กล้องระดับ
11.1.1 ขนาดก้าลังขยาย 24 เท่า
11.1.2 ขนาดก้าลังขยาย 30 เท่า

ชุด

11.2 กล้องวัดมุม
11.2.1 แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา
11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
(ระบบอัตโนมัติ )
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 10 พิลิปดา
- ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 พิลิปดา

ชุด

20,200
30,600

85
85 - 86

85,000

86 - 87

103,000
97,000
84,300
78,800

87 - 88
88 - 89
89
90

11.3 เครื่องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา

เครื่อง

24,500

91

11.4 เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน

เครื่อง

19,500

91
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ลาดับ
ที่

ประเภท/รายการ

ราคาต่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเขป
(บาท)
(หน้า)

12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
12.1 กล้องจุลทรรศน์
12.1.1 ชนิดตาเดียว
12.1.2 ชนิด 2 ตา
12.1.3 ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล

กล้อง

12.2 เครื่องนับเม็ดยา

12,900
30,700
245,000

92
92
93

เครื่อง

346,000

93

12.3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตังโต๊ะ

เครื่อง

20,900

93

12.4 กล้องถ่ายภาพความร้อนสาหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคล (Thermal Imager)

เครื่อง
269,000

94

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
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1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 เครื่องผสมคอนกรีต

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ถังผสมคอนกรีตทำจำกเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ
2) ควำมจุของโม่ 7 ลูกบำศก์ฟุต (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม
และ 5 ลูกบำศก์ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
3) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
หมายเหตุ : 1 ลูกบำศก์ฟุต = 28.30 ลิตร

1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต

1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2) ขนำดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 4.5 แรงม้ำ
3) สำยจี้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร
4) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดต่ำสุดของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของหัวเขย่ำ
หมายเหตุ : เครื่องสั่นคอนกรีต มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สำยจี้คอนกรีต

1.3 เครื่องตบดิน

1)
2)
3)
4)

1.4 รถขุดตีนตะขาบ

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
2) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter
(2) ขนำด 120 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.70 ลูกบำศก์เมตร
(3) ขนำด 150 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.90 ลูกบำศก์เมตร
(4) ขนำด 200 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.20 ลูกบำศก์เมตร
(5) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
(6) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร
(7) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
(8) มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ
8 รอบต่อนำที
3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคลื่อนอิสระได้

ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน
ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 5,000 ครั้งต่อนำที
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5) ระบบเครื่องล่ำง
(1) ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(2) แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
600 มิลลิเมตร
(3) ระยะกึ่งกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่ำ
2,100 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight)
(1) ขนำด 120 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 18,000 กิโลกรัม
(2) ขนำด 150 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 19,500 กิโลกรัม
(3) ขนำด 200 แรงม้ำ น้ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 28,000 กิโลกรัม
7) แรงฉุดลำก (Drawbar pull)
(1) ขนำด 120 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 14,000 กิโลกรัม
(2) ขนำด 150 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 17,000 กิโลกรัม
(3) ขนำด 200 แรงม้ำ แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ 19,000 กิโลกรัม
8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
9) หลังคำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(4) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด
(8) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(13) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
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(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด
(Gross Power)หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel)
ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วก็ได้
แล้วแต่วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ"
จึงสำมำรถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

1.5 รถตักหน้าขุดหลัง

1.5.1 ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 70 แรงม้ำ
ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic
5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.75 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
(3) ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร
(4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 มิลลิเมตร
(5) มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
7) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
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10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครื่อง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กำรขัน
พร้อมกล่องเหล็ก
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(13) สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)
และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.5.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1) เป็นรถตักหน้ำขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยำง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ำรถและบุ้งกี๋ขุดด้ำนหลังรถ
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 90 แรงม้ำ
ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนำที ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
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5) บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ำรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 0.85 ลูกบำศก์เมตร
(3) ควำมสูงจำกพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร
6) บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้ำนหลังรถ มีขำค้ำยันทำให้รถมั่นคง
ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนำดควำมกว้ำงของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร
(3) ควำมจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลูกบำศก์เมตร
(4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่ำ 5,300 มิลลิเมตร
(5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 มิลลิเมตร
7) มีน้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม
8) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) ระบบไฟฟ้ำ 12 โวลต์
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) มีสัญญำณไฟเตือนควำมดันน้ำมันเครื่อง และไฟชำร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด
(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และ
อุปกรณ์กำรขันพร้อมกล่องเหล็ก
(11) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 10 ขนำด
ตั้งแต่ขนำด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(12) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(13) สัญญำณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
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(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้ (Operation
Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่
(Parts Book)

1.6 รถตักล้อยาง

1.6.1 ขนำด 100 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
เป็นขนำดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic
หักเลี้ยวกลำงลำตัวมีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 1.60 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 8,500 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,500 มิลลิเมตร
8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(7) กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
(8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
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(11) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชุด
(13) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
(14) มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ
คู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
1.6.2 ขนำด 150 แรงม้ำ
1) เป็นรถตักล้อยำง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
แบบใช้งำนตัก ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter
หรือ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยว
กลำงลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศำ
5) ระบบเบรคเป็นแบบ Disc Brake
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating weight) ไม่น้อยกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
7) บุ้งกี๋และควำมสำมำรถ
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้
(2) มีขนำดควำมจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่ำ 2.30 ลูกบำศก์เมตร
(3) มีแรงงัดวัสดุไม่น้อยกว่ำ 12,400 กิโลกรัม
(4) มีระยะสูงจำกสลักบุ้งกี๋ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่ำ 3,700 มิลลิเมตร
8) ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้ำ 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง
9) หลังคำกันแดดแบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
10) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

1.7 รถเกลี่ยดิน
ขนาด 150 แรงม้า

เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
กระบอกอัดจำระบี จำนวน 1 ชุด
แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
ไส้กรองอำกำศ จำนวน 2 ชุด
ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 มิลลิเมตร
ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
มีสัญญำณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual)
และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)

1) เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader ) ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
2) ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ
ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,500 รอบต่อนำที
สตำร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้ำ
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง
ล้อหน้ำปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
5) มีควำมยำวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 มิลลิเมตร
6) น้ำหนักใช้งำน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน
7) ควำมยำวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
และครำดกรุยดิน ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตำมมำตรฐำนโรงงำน
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9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้และ
กำรบำรุงรักษำ (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม
(Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)

1.8 รถบดล้อเหล็ก
ขนาด 10 ตัน

1) เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
ล้อหน้ำเป็น ล้อเหล็ก หน้ำเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยำง
2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่ำ 2,800 รอบต่อนำที
3) ระบบถ่ำยทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic
4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลำงลำตัว
5) ขนำดล้อเหล็กสั่นสะเทือน
(1) ขนำดควำมกว้ำงของล้อเหล็กไม่น้อยกว่ำ 2,000 มิลลิเมตร
(2) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
6) ระบบสั่นสะเทือน
(1) ควำมถี่ของกำรสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,800 ครั้งต่อนำที
(2) น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ตัน
7) มีน้ำหนักใช้งำน ( Operating Weight ) ไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน
8) หลังคำกันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
9) อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงกำรทำงำนของเครื่องยนต์
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(3) เกจ์บอกควำมดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญำณ
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
(5) เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) เกจ์บอกไฟชำร์ท หรือสัญญำณไฟชำร์ท
(7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนำดเหมำะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
(8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงำนขับ จำนวน 2 ชุด
(9) ไส้กรองอำกำศ จำนวน 3 ชุด
(10) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด
(11) อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จำนวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปำกตำยสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 8 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 10 มิลลิเมตร
ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
(14) กระบอกอัดจำรบี จำนวน 1 ชุด
(15) เกจ์วัดลมยำง จำนวน 1 ชุด
(16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือกำรใช้
และกำรบำรุงรักษำ (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม
(Shop Manual) และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ (Parts Book)
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1.9 เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 300 ลิตร
ต่อนาที

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องอัดอำกำศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น
(Two-stage Compressor)/(Double stage)
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 สูบมีกำร์ดป้องกัน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ
ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู่กับที่
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 5.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส
3) มี Magnetic Contactor with Overload พร้อม under Voltage
Protection
4) สำมำรถอัดอำกำศให้มีควำมดันสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 10 บำร์
(150 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และอัตรำกำรจ่ำยอำกำศ (Air Delivery)
300 ลิตรต่อนำที (10 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที/ซีเอฟเอ็ม)
5) มีเกจ์วัดควำมดันลมภำยในถังขนำด 0-300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(0-20 บำร์)
6) ถังบรรจุอำกำศทำด้วยเหล็กเหนียว มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลิตร
(10 ลูกบำศก์ฟุต)
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจำกถัง
และวำล์วถ่ำยน้ำออกจำกถัง
8) เครื่องอัดอำกำศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
9) ได้มำตรฐำน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบได้
หมายเหตุ : เครื่องอัดอำกำศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม
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2. ครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

2.1.1 ขนำด 25 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
2.1.2 ขนำด 40 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนำที
3) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
2.1.3 ขนำด 85 แรงม้ำ
1) เป็นรถฟำร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 85 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนำที
3) ระบบส่งกำลัง
(1) มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่ำ 2 เกียร์
(2) มีล็อกเพลำท้ำย (Differential Lock)
4) ระบบพวงมำลัยเป็นแบบเพำเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจำนแช่ในน้ำมัน
6) ระบบไฮดรอลิก
(1) ควำมดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ 1,800 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(2) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
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2.2 รถไถ

2.3 เครื่องพ่นยา

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)
2)
3)
4)

เป็นรถไถชนิดเดินตำม
ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดขั้นต่ำ
มีอุปกรณ์ประกอบด้วย : ครำด สกี ล้อเหล็ก ผำนหัวหมู ข้อเวียนซ้ำย

2.3.1 แบบใช้แรงดันของเหลว
1) ขนำด 2.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ำ
2) ขนำด 3.5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องพ่นยำชนิดตั้งพื้น
(2) เครื่องยนต์เบนซิน
(3) ขนำดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนำดแรงม้ำขั้นต่ำ
2.3.2 แบบใช้แรงลม ชนิดสะพำยหลัง
1) ขนำดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
2) ควำมเร็วลมไม่ต่ำกว่ำ 90 เมตร/วินำที
3) ควำมจุถังน้ำยำไม่ต่ำกว่ำ 13 ลิตร
หมายเหตุ : - ชนิดตั้งพื้น เหมำะสำหรับสวนผลไม้ สวนผัก พื้นที่กว้ำง
ฟำร์มไก่ ฟำร์มหมู ฯลฯ
- เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น มีชื่อเรียกชื่ออื่น
คือ เครื่องพ่นยำแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer

2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน

1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
หมายเหตุ : ใช้สำหรับกำรกำจัดแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
กำรฆ่ำเชื้อโรค หรือ กำรป้องกัน กำจัดแมลง
ซึ่งเป็นพำหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
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2.5 เครื่องชั่ง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
2.5.1 แบบมีตุ้มถ่วง
1) เป็นเครื่องชั่งแบบมีตุ้มถ่วง
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดพิกัดขั้นต่ำ
2.5.2 แบบดิจิตอล
1) ขนำด 300 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 40 x 50 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 กรัม
2) ขนำด 500 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 60 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 50 กรัม
3) ขนำด 1,000 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 80 x 80 เซนติเมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม
4) ขนำด 2,000 กิโลกรัม
(1) เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
(2) แท่นเป็นเหล็ก ฝำครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสเตนเลส
(3) ขนำดแท่นไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 1.00 เมตร
(4) อ่ำนละเอียดได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม
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2.6 เครื่องสูบน้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
2.6.1 แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 160 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำที ขนำด 7 แรงม้ำ
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7 แรงม้ำ หรือขนำดปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 205 ซีซี
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 11 เมตร หรือประมำณ 36 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
เครื่องยนต์ดีเซล
1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
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(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งำนได้
มอเตอร์ไฟฟ้ำ
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
2) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
3) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่กำหนด
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้
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2.6.2 แบบท่อสูบน้ำพญำนำค
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำใน หัวโต
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของแกนเพลำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนำแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์
และสำยพำน
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
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1) ชนิดมือหมุน แบบ ก.
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม
เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
(2) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยปำร์ติเคิลบอร์ด
(3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
(4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลังให้สูงขึ้น
และหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลำสติก
และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
(5) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
2) ชนิดมือหมุน แบบ ข.
(1) พนักหัวท้ำยเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
(2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร
(3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้ำนหลัง
ให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่ำให้อยู่ในลักษณะงอขำได้
(4) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่ำ 1 คู่
(5) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
(6) อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี
พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยำง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ
20 เซนติเมตร รำวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้
3) ชนิดไฟฟ้ำ
(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีควำมแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
(2) ทำงำนเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
(3) พนักหัวท้ำยเตียงสำมำรถถอดออกได้ง่ำย
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(4) สำมำรถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับควำมสูงต่ำของเตียง
ระดับหัวเตียง และระดับปลำยเท้ำ
(5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
(6) ขนำดเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

3.2 เตียงตรวจภายใน

1) โครงเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบำะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
สำมำรถพับได้เป็น 3 ส่วน
2) โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กันกระเทือน
และกันเลื่อน ด้ำนล่ำงมีบันไดขึ้นเตียงทำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ
20 เซนติเมตร ปูด้วยยำงกันเลื่อนบนโลหะเรียบ
หรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ
3) มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 57 x 185 x 80 เซนติเมตร
4) สำมำรถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนลำตัว
5) มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

3.3 เตียงท้าคลอด

1) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้ำง
2) เตียงแบบ 2 ตอน ปรับระดับได้
3) พื้นเตียงและโครงสร้ำงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนลำตัวและ
ส่วนปลำยเท้ำควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 72 นิ้ว ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 30 นิ้ว
สูงเท่ำกันตลอดควำมยำว ( สูงไม่รวมเบำะ )
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 26 นิ้ว กว้ำงเท่ำกันตลอดควำมกว้ำง
4) ส่วนลำตัว
(1) มีล้อยำงชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ
แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
(2) มีเครื่องยกระดับโดยใช้ฟันเฟือง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทำงด้ำนศีรษะ
และด้ำนก้นและให้ยกได้สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร
(3) ใต้เตียง บริเวณที่วำงก้นมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออก
มำให้พ้นปลำยเตียง (ส่วนลำตัว) ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร
(4) มีที่ให้มือคนไข้จับทั้งสองข้ำง ซึ่งสำมำรถพับเก็บได้
(5) มีที่กั้นเตียงด้ำนข้ำงทั้ง 2 ข้ำง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้
(6) ทำงด้ำนก้นมีที่สำหรับใส่และรองขำทั้ง 2 ข้ำง
(7) มีที่รองรับขำ 2 ข้ำง ซึ่งสำมำรถถอดเก็บได้ เลื่อนขึ้นลงได้
ปรับให้เอนได้ทุกทิศทำง
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5) ส่วนปลำยเท้ำมีล้อ 4 ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อกล้อ
6) มีเบำะฟองน้ำหนำไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนำ
วำงบนเตียงแต่ละส่วน กว้ำงและยำวเท่ำกับขนำดเตียงแต่ละส่วน
7) อุปกรณ์ประกอบ
(1) บันไดขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซึ่งบุผิวด้ำนบน
ด้วยยำง สำหรับให้คนไข้ก้ำวขึ้นเตียง 1 ตัว
(2) เก้ำอี้กลมสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ประมำณ 45-60 เซนติเมตร
พื้นรองนั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขำ 4 ขำ ทำด้วยโลหะพ่นสี
ปลำยขำหุ้มด้วยลูกยำงทั้ง 4 ขำ

3.4 รถเข็นชนิดนั่ง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7/8 นิ้ว
พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนำไม่เป็นสนิม
ที่นั่งขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 x 18 นิ้ว
มีที่วำงเท้ำทำด้วยอะลูมิเนียม
มีที่วำงแขน 2 ข้ำง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
มีล้อยำงตัน 4 ล้อ

3.5 รถเข็นชนิดนอน

1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหำม
2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว
3) ชั้นล่ำงมีที่สำหรับวำงของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ติดกับตัวรถ
4) มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
5) มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ
6) ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 200 x 80 เซนติเมตร
7) อุปกรณ์ประกอบ
(1) เสำน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
(2) เปลหำมทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนำ หรือ โลหะไม่เป็นสนิม
มีเบำะหุ้มหนังเทียม
(3) รำวกั้นเตียง
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3.6 รถเข็นท้าแผล

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่ำง
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
ชั้นบนมีที่วำงขวดน้ำยำประมำณ 7 ที่ มีที่วำงกระปุกสำลี ประมำณ 3 ที่
มีลิ้นชัก 2 ช่อง
มีรำวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกันของหล่น 3 ด้ำน ทั้ง 2 ชั้น
ติดล้อทั้ง 4 ล้อ
มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 17 x 29 x 32 นิ้ว
อุปกรณ์ประกอบ
(1) ถำดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ
(2) อ่ำงกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
(3) ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝำปิด 1 ใบ

3.7 รถเข็นอาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

เป็นรถเข็น 3 ชั้น
โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
มีล้อจำนวน 4 ล้อ
มีด้ำมจับเข็นเคลื่อนที่ได้
ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 18 x 32 x 32 นิ้ว

3.8 รถเข็นผ้าเปื้อน

1) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม บุลวดตำข่ำยโลหะ
ไม่เป็นสนิมทั้ง 4 ด้ำน
2) พื้นทำด้วยโลหะ
3) มีล้อยำงจำนวน 4 ล้อ
4) ขนำดตัวรถไม่น้อยกว่ำ 60 x 105 x 70 เซนติเมตร

3.9 หม้อต้มเครื่องมือ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
เป็นหม้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 x 6 x 4 นิ้ว
ขนำดที่กำหนดวัดจำกภำยใน
มีถำดวำงเครื่องมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุทนควำมร้อน
มีระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญำณเตือน พร้อมระบบ
ตัดกระแสไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อควำมร้อนสูงเกินไป
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3.10 ตู้อบเด็ก

1) ฝำครอบตู้เป็นวัสดุใสเปิดออกได้ทั้งหมด และสำมำรถเปิดด้ำนหน้ำออก
เพื่อเลื่อนถำดหรือเบำะรองรับเด็กออกมำนอกตู้ได้
2) เบำะรองรับตัวเด็กสำมำรถปรับสูงต่ำ เอียงด้ำนศีรษะหรือปลำยเท้ำขึ้น
โดยกำรปรับจำกภำยนอกตู้ได้
3) บอกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในตู้ได้
4) ระบบควบคุมภำยในตู้เป็นแบบ Micro Processor Control
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้ได้ตำมต้องกำร มี Thermostat
ตัดกระแสไฟฟ้ำได้เมื่ออุณหภูมิภำยในตู้ถึงจุดอันตรำยสำหรับเด็ก
5) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบโดยอัตโนมัติจำกผิวหนังเด็ก
(Servo Control)
6) มีอำกำศหมุนเวียนภำยในตู้อบตลอดเวลำ โดยผ่ำนไมโครฟิลเตอร์
สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้
7) มีสัญญำณเตือนอย่ำงน้อยในกรณี
(1) กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
(2) ระบบกำรทำงำนขัดข้อง
(3) กำรหมุนเวียนของอำกำศในตู้ขัดข้อง
(4) อุณหภูมิภำยในตู้แตกต่ำงจำกที่ตั้งไว้
(5) อุณหภูมิที่ตัวผู้ป่วยต่ำงจำกที่ตั้งไว้
8) สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลของออกซิเจนเข้ำตู้อบได้
9) พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน
หมายเหตุ : เรื่องคุณสมบัติทำงเทคนิคทำงกำรแพทย์สำมำรถระบุเพิ่มเติม
ได้ตำมที่ผู้ใช้พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม

3.11 เครื่องดูดเสมหะ

1)
2)
3)
4)

เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว
ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
มีมำตรวัดควำมดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บำร์หรือไม่น้อยกว่ำ
0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สำมำรถปรับ
แรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
5) มีขวดบรรจุเสมหะ
6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเครื่อง

53

ชื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

3.12 เครื่องชั่งน้าหนัก
แบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง

1) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล
มีที่วัดส่วนสูงในตัว
2) สำมำรถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม
3) สำมำรถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
4) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร
5) สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

3.13 เครื่องวัดความดัน
โลหิตชนิดอัตโนมัติ
แบบสอดแขน

1) เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2) เป็นกำรวัดแบบ Oscillometric
3) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ำยและแขนขวำ
4) มีระบบกำรพิมพ์ผลกำรวัดได้
5) สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ช่วงระหว่ำง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท
(mmHg) และสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจรช่วงระหว่ำง
40-180 ครั้งต่อนำที

3.14 ยูนิตท้าฟัน

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม
ระบบดูดน้ำลำย ระบบน้ำบ้วนปำก และเก้ำอี้คนไข้
2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
ปริมำณน้ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้
3) มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้สะดวก
และชัดเจน
4) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และลดแรงดันไฟฟ้ำ
ให้ไม่เกิน 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ำยพลังให้กับมอเตอร์ต้นกำลัง
ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) ระบบให้แสงสว่ำง
(1) แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน
(2) ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่ำ 13,000 และไม่เกิน
28,000 ลักซ์ (Lux: lx)
(3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
(4) Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K)
(5) สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้
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(6) Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนำบ
2) ระบบเครื่องกรอฟัน
(1) เครื่องกำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)
- เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
- กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 แรงม้ำ
- จำนวนรอบกำรหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที
- สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัด ที่ 5 บำร์
ได้ไม่น้อยกว่ำ 70 ลิตรต่อนำที
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภำวะผิดปกติ
- ถังเก็บอำกำศอัดภำยในเคลือบกันสนิม ขนำดไม่น้อยกว่ำ
20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมำตรวัดแสดง
แรงดันอำกำศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวำล์วเปิดปล่อย
อำกำศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก
- มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมกำรทำงำนของมอเตอร์ ให้แรงดัน
อำกำศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In
มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ำกว่ำ 5 บำร์
- ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้ง
ยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องมี
องค์ประกอบและกำรติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ำยูนิตทำฟัน
ดังนี้
ขจัดน้ำที่เกิดจำกกำรควบแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย
Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential
Pressure Indicator จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure
Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
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กรองอนุภำคที่แขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน
0.1 ไมครอน ด้วย Micro-mist Separator with Differential
Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ จำนวน 1 ตัว
ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 บำร์ ด้วย Air Regulator
พร้อมมำตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว
- ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไป
ตำมที่กำหนดข้ำงต้น จะต้องมีคุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ำ
ตำม Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ ISO8573
(Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน Water Pressure
Dew Point = 10 C Oil = 0.01 มิลลิกรัม ต่อลูกบำศก์เมตร)
โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุง
คุณภำพลม
3) ด้ำมกรอ ประกอบด้วย
(1) ด้ำมกรอเร็ว (Air rotor) จำนวน 2 ด้ำมกรอ โดยมีคุณสมบัติ
- เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบำยควำมร้อนของหัว Bur
จำกกำรกรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่ำ 3 รู
- ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting
หมุนได้โดยรอบ และด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type
(4 Holes)
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้ โดยทนควำมร้อน
ได้สูงถึง 135 องศำเซลเซียส
(2) ด้ำมกรอช้ำ
- Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor
โดยมีด้ำนท้ำยเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
- สำมำรถต่อสเปรย์น้ำได้และสำมำรถปรับควำมเร็วได้
- มีด้ำมต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle)
อย่ำงละ 1 ด้ำมต่อ
- สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง
135 องศำเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
(3) Triple Syringe สำมำรถเป่ำน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน
ปลำยทิปสำมำรถถอดออกฆ่ำเชื้อด้วยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อได้
(4) สำยด้ำมกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิคอน
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(5) ภำชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
- เป็นภำชนะใส ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 บำร์
- มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
- สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือ
ทำควำมสะอำดได้สะดวก
- มีระบบระบำยลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
- มีภำชนะสำรอง 2 ใบ
4) ระบบควบคุม
(1) ระบบกำรควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
- มีระบบ First Priority
- มีระบบป้องกันกำรดูดน้ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ
- สำมำรถปรับปริมำณน้ำและแรงดันอำกำศอัด
ด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่ำน Needle Valve
- ต้องไม่มีกำรบีบหรือหักพับสำยที่เป็นทำงเดินของน้ำ
และอำกำศอัดในระบบ
- สำยที่เป็นทำงเดินของน้ำและอำกำศอัดภำยในระบบควบคุม
ต้องเป็นสำยที่ทำจำก Polyurethane (PU) โดยมีกำรระบุ
Polyurethane หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ของสำยที่ตัวสำย
- มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ สำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่
สำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่ และ Triple Syringe 1 ที่
- มีที่วำงถำดใส่เครื่องมือ
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
- ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้
ทั้งแนวรำบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องกำร
(ทั้งนี้ เมื่อปิดเครื่องแล้วสำยของด้ำมกรอ
จะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น )
(2) สวิตช์เท้ำ สำมำรถควบคุมกำรปรับระดับสูง - ต่ำ และปรับ
ระดับพนักพิงของเก้ำอี้คนไข้ ควบคุมกำรทำงำนของด้ำมกรอ
และสำมำรถเลือกให้หัวกรอทำงำนอย่ำงเดียว
หรือทำงำนแบบมีน้ำร่วมด้วย
5) ระบบดูดน้ำลำย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
(1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction
ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในกำรทำให้เกิดแรงดูด
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(2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่ำแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่ำ
- 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สำมำรถทำงำน
พร้อมกันได้ และกำรทำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ
(4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสำมำรถ
นำออกมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้
(5) ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
(6) มีระบบปัองกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
(7) ลมที่ปล่อยออกมำจำก Motor Suction ต้องผ่ำน Bacterial Filter
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภำพกำรดูดลดลง
(8) Bacterial Filter สำมำรถถอดเปลี่ยนหรือทำควำมสะอำด
ได้สะดวกและมีสำรอง 1 ชุด
(9) สำยดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction
ผนังด้ำนในทำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด
หรือตีบตัวขณะใช้งำน
6) ระบบน้ำบ้วนปำก
(1) มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน้ำบ้วนปำก และสำมำรถถอด
ที่กรองมำล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(2) มีระบบควบคุมปริมำณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปำกโดยอัตโนมัติ
(ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลำ)
(3) อ่ำงน้ำบ้วนปำกคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรก
ไม่เกำะติด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่ำง และมีที่กรองวัสดุหยำบ
ภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำงและทำควำมสะอำดได้ง่ำย
(4) มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สำมำรถถอดมำล้ำงและ
ทำควำมสะอำดได้
(5) มี Triple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วำง
(คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3) (3) )
7) เก้ำอี้คนไข้
(1) สำมำรถปรับพนักเก้ำอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสำมำรถปรับระดับ
ควำมสูงต่ำของเก้ำอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor
(2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence
ของศีรษะคนไข้ และสำมำรถปรับสูงต่ำได้ ตำมควำมต้องกำร
ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้
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(3) ระบบในกำรปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero
Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมำก ตำแหน่งที่ตั้งไว้
ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
(4) ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position)
จะต้องมีอย่ำงน้อย 2 จุด จำก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถำดวำงเครื่องมือ
เก้ำอี้คนไข้ และบริเวณอ่ำงบ้วนปำก
8) อุปกรณ์ประกอบ
(1) เก้ำอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง-ต่ำได้
ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support
(2) เก้ำอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับ
ควำมสูง -ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
และที่พักเท้ำ
(3) ด้ำมกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับกำรผ่ำตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลม
ออกจำกด้ำมกรอสู่บริเวณปฏิบัติงำน นึ่งฆ่ำเชื้อโรคได้โดยทน
ควำมร้อนได้ถึง 135 องศำเซลเซียส
(4) Automatic Voltage Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 kVA
ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้ำโดยใช้ได้กับแรงดัน
กระแสไฟฟ้ำสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้ำ
ที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%

3.15 เครื่องปั่นและ
ผสมสารอุดฟัน

3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
พร้อมเก้าอีสนาม
และโคมไฟ

1)
2)
3)
4)

เป็นระบบ Solid State
ควำมเร็วของกำรสั่นสม่ำเสมอ
ควำมเร็วของกำรสั่นไม่ต่ำกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
มีหน้ำปัดบอกเวลำทำงำนของเครื่อง
พร้อมที่ตั้งเวลำทำงำนแบบอัตโนมัติ
5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด
6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
7) มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย
8) มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสำรอุดฟัน
9) ขณะเครื่องทำงำน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2) ประกอบด้วยเครื่องดูดน้ำลำย โคมไฟส่องปำก เก้ำอี้สนำม
และเก้ำอี้ผู้ปฏิบัติกำร
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ข. คุณสมบัติทำงเทคนิค
1) เครื่องดูดน้ำลำย
(1) กำลังของมอเตอร์อยู่ระหว่ำง 1/4 - 3/4 แรงม้ำ
(2) มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวกและสำมำรถตั้งค่ำแรงดูดที่ต้องกำร
ให้คงที่โดยสำมำรถปรับค่ำแรงดูดได้ระหว่ำง
0 ถึง -600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นอย่ำงต่ำ
(3) มีมำตรอ่ำนแรงดูด โดยแสดงค่ำแรงดูด
0 ถึง -760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่ำ
(4) ภำชนะบรรจุน้ำลำยเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลำสติกตกไม่แตก
ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร
(5) มีระบบป้องกันของเหลวในภำชนะล้นเข้ำเครื่อง
(6) หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้ำท่อดูด
(7) ท่อดูดยำวไม่น้อยกว่ำ 1.25 เมตร
(8) สำยไฟ (Main Cable) ยำวไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร
2) โคมไฟส่องปำก
(1) โคมไฟ (Operation Light) มีระยะโฟกัสไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร
ควำมเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่ำง
13,000 - 25,000 ลักซ์ (Lux: lx) ที่ระยะโฟกัสมีค่ำ
Color Temperature อยู่ระหว่ำง 3,600 - 6,500 K (เคลวิน)
(2) Flexible Arm ของโคมไฟ ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบ
ป้องกันสนิมสำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่ง
และแนวระนำบ
(3) เสำและตัวฐำน ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
มีควำมมั่นคง มีล้อเลื่อนที่ฐำน สำมำรถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
(4) ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
3) เก้ำอี้สนำม (เก้ำอี้สำหรับผู้รับบริกำร) มีพนักพิงที่ปรับเอนได้ มีที่พิงศีรษะ
ผู้รับบริกำรที่สำมำรถปรับให้รองรับศีรษะของผู้มำรับบริกำรแต่ละรำยได้
ควำมสูงของเก้ำอี้พอเหมำะกับผู้ให้บริกำร โดยสำมำรถทำงำนได้สะดวก
เก้ำอี้สำมำรถพับหรือถอดเก็บได้สะดวก มีที่วำงถ้วยน้ำและที่บ้วนปำก
ในตำแหน่งที่สะดวกต่อผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร
4) เก้ำอี้ผู้ปฏิบัติงำน (เก้ำอี้ผู้ให้บริกำร) มีล้อเลื่อนและปรับควำมสูง - ต่ำ ได้
ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support
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4. ครุภัณฑ์การศึกษา
4.1 จักรท้าลวดลาย
4.2 จักรพันริม
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เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ เย็บผ้ำและทำลวดลำยได้อัตโนมัติ
ไม่ต่ำกว่ำ 8 ลวดลำย รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์
4.2.1 แบบธรรมดำ ชนิด1 เข็ม 3 ด้ำย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ รำคำพร้อมโต๊ะ
และอุปกรณ์
4.2.2 แบบอุตสำหกรรม
1) ชนิด 1 เข็ม 3 ด้ำย
2) ตะเข็บพันริมกว้ำงไม่เกิน 7 มิลลิเมตร
3) ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
4) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 4 แรงม้ำ หรือ 200 วัตต์
5) เป็นรำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

4.3 จักรอุตสาหกรรม

4.3.1 แบบเย็บผ้ำ
ชนิด 1 เข็ม รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์
4.3.2 แบบเย็บหนัง
ชนิด 1 เข็ม รำคำพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์

4.4 หุ่นจ้าลองโครงกระดูก
มนุษย์แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้

4.5 หุ่นจ้าลองกล้ามเนือ
สลับเพศได้พร้อม
อวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว

สำมำรถแยกชิ้นส่วนได้
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4.6 หุ่นจ้าลองฝึกท้าคลอด
และฝึกตัดเย็บ
พร้อมทารก และ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก
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4.6.1 แบบครึ่งตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้
4.6.2 แบบเต็มตัว
1) มีระบบกำรคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ
2) สำมำรถฟังเสียงหัวใจทำรกได้

4.7 หุ่นจ้าลองฝึก
ปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขันสูง แบบเต็มตัว
(แบบผู้ใหญ่ เด็ก ทารก)

1) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคุมกำรทำงำนด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
2) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรอภิบำลทำงเดินหำยใจ โดยมีลักษณะทำง
กำยวิภำคของระบบทำงเดินหำยใจ
3) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรเจำะเลือดและให้สำรน้ำ
4) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ร่วมกับ
เครื่องกระตุ้นควำมดันโลหิต
5) สำมำรถฝึกกำรช็อคกระตุ้นกำรเต้นของหัวใจ โดยใช้ไฟฟ้ำ
ได้ถึงขนำดสูงสุด 360 จูล
6) สำมำรถฝึกปฏิบัติกำรฟังเสียงปอด และหัวใจทั้งปกติและผิดปกติ
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5. ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
5.1 จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดเส้นทแยงมุม …
5.1.1 ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว
หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
5.1.2 ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว
หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
5.1.3 ขนำด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว
หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
5.1.4 ขนำด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว
หรือ 9 x 12 ฟุต
5.1.5 ขนำด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว
หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
2) ทุกขนำดตำมข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดของเส้นทแยงมุม (ค่ำโดยประมำณ)
1) เป็นเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์
แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพแบบ CCD หรือ CMOS
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1/3 นิ้ว
3) สำมำรถใช้งำนร่วมกับโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ควำมละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่ำ 850,000 พิกเซล
5) มีระบบกำรซูมภำพไม่น้อยกว่ำ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
6) มีแขนไฟส่องสว่ำงสองข้ำงชนิด LED
7) มีช่องต่อสัญญำณอย่ำงน้อย ดังนี้
7.1) Input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1
7.2) Output ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1
8) สินค้ำมีกำรรับประกันคุณภำพ อะไหล่ และบริกำรเป็นเวลำอย่ำงน้อย
1 ปี
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5.3 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

5.4 โทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)

5.5 โทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพ
จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพ
4) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ำ (ANSI Lumens)
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น
วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดำต้ำโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพ
จำกสัญญำณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ
ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น กำรระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่ำ
"มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ..... ขนำด …… ANSI Lumens
และกำรเขียนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะในข้อ 3)
ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ
(Resolution) ..... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ำ ..... นิ้ว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อ
สัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว
5.5.1 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1366 x 768 พิกเซล และ
5.5.2 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ
(Resolution) …….... พิกเซล
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ำ ………. นิ้ว
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว
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5.5.3 ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพ (นิ้ว)
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และภำพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว

65

ชื่อครุภัณฑ์
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1 ตู้เย็น

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขั้นต่ำ
2) เป็นรุ่นทีไ่ ด้รับฉลำกประสิทธิภำพ เบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย
3) กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอื่นให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วย
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ

6.2 ตู้แช่อาหาร

1)
2)
3)
4)
5)

ขนำดที่กำหนดเป็นควำมจุภำยในขั้นต่ำ
ทำด้วยสเตนเลส หนำไม่น้อยกว่ำเบอร์ 24
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง
6) กำรคำนวณควำมจุภำยใน (คิวบิกฟุต) = กว้ำง x ลึก x สูง
หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร

6.3 เครื่องท้าน้าเย็น
แบบต่อท่อ

แบบต่อท่อประปำ ขนำด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
1) ตัวเครื่องทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
2) ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
3) มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง อุปกรณ์กำรติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครื่องกรองน้ำ

6.4 เครื่องท้า
น้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีหัวก๊อกจ่ำยน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปำ
มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง
ควำมจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร
ควำมจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร
ตัวเครื่องทั้งภำยนอกและภำยในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
ถังบรรจุน้ำภำยในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สำรตะกั่ว
มีอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ำ
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9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
10) ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
11) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

6.5 เครื่องตัดหญ้า

แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
แบบเข็น
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.5 แรงม้ำ
3) รัศมีตัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว
แบบล้อจักรยำน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
5) ควำมจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร
แบบนั่งขับ
1) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15.5 แรงม้ำ
2) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้ำ

6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

6.6.1 ขนำด 22 นิ้ว
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
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6.6.2 ขนำด 29.5 นิ้ว
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ควำมจุกระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ
5) ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 29.5 นิ้ว

6.7 เตาแก๊ส

1) ไม่น้อยกว่ำ 3 หัวเตำ
2) มีเตำอบในตัว

6.8 เตาอบไมโครเวฟ

1) เป็นเตำอบไมโครเวฟผสมระบบย่ำง
2) ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 25 ลิตร

6.9 เครื่องดูดควัน

1) กำลังดูดอำกำศไม่น้อยกว่ำ 830 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
2) ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
3) กำรติดตั้งทำงำนระบบอำกำศหมุนเวียนภำยใน และ/หรือ
ระบบดูดอำกำศออกภำยนอก

6.10 เครื่องซักผ้า

6.10.1 แบบธรรมดำ
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝำบน
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมำด
6.10.2 แบบอุตสำหกรรรม
1) เป็นขนำดที่สำมำรถซักผ้ำแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) เป็นเครื่องซักผ้ำและสลัดผ้ำในตัว

6.11 เครื่องอบผ้า

1) เป็นขนำดที่สำมำรถอบผ้ำได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
2) ตะกร้ำบรรจุผ้ำ ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
3) มีระบบควบคุมอุณหภูมิภำยในตู้อบ
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7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 เครื่องรับส่ง - วิทยุ

7.2 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ระบบ VHF / FM
1) ขนำดกำลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชำร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสำยำง เหล็กพับ
2) ขนำดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพำเวอร์ซัพพลำย ไมโครโฟน
3) ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสำอำกำศ
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ : ย่ำนควำมถี่สำหรับหน่วยงำนรำชกำร VHF 136 - 174 mHz
1) ขนำด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
3) รำยละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแต่ละชุดมีดังนี้
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่ำงพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอำต์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนำด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)
4) คุณสมบัติทำงเทคนิคทั่วไป
(1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำดน้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
(2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สำย หรือ
220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สำย 50 เฮิรตซ์
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์
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(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Automatic Voltage
Regulation Control) โดยมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
(4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลวัตต์
สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีค่ำ Power Factor
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งกำลังขับโดยตรง
(Direct Coupling)
หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
กำรติดตั้งอย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
1. กำรติดตั้งเดินรำงแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
2. กำรติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์
พร้อมบำนเกล็ดของระบบระบำยควำมร้อน
ออกจำกหม้อน้ำไปสู่ภำยนอกห้อง
3. กำรเดินสำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ
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8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ก. รถส่วนกลาง
8.1 รถนั่งส่วนกลาง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก้าหนด
รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่้ากว่า ซีซี ที่ก้าหนด
ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก้าหนดไว้
8.1.1 ปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car : Eco Car )
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco Car)
อ้ำงอิงตำมที่สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกำหนด
8.1.2 ปริมำตรกระบอกสูบ 1,300 - 1,600 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 70 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน
8.1.3 ปริมำตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำน
จำกโรงงำน

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)

8.2.1 ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบธรรมดำ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) เป็นรถช่วงยำว
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
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2) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.2 ขนำด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1) แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 1 ตัน
(2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
2) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
8.2.3 หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
- หลังคำอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคำเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม
มีผ้ำใบคลุมด้ำนข้ำง มีที่นั่งสองแถว
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อม
กระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพื้น
หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพื้น
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8.2.4 ขนำด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,700 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 75 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 4,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
8.2.5 ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 3,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
8.2.6 ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 4,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 105 กิโลวัตต์
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
8.2.7 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบกระบะเหล็ก
(1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
2) แบบกระบะเทท้ำย
(1) ขนำดควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลูกบำศก์หลำ
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอำกำศ
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3) แบบบรรทุกน้ำ
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นรำคำพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

8.3 รถบรรทุกขยะ

8.3.1 ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบำศก์หลำ
2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอำบสังกะสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร
3) มีบำนเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้ำงละ 2 บำน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บำน
5) ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถควบคุมได้จำกห้องโดยสำร
6) มีอุปกรณ์สัญญำณไฟ
8.3.2 ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
1) แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
2) แบบอัดท้ำย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร
และสำมำรถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ
รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
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(4) ชุดอัดท้ำยทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง

8.4 รถโดยสาร (ดีเซล)
ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
90 กิโลวัตต์
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์
8.5.1 ปริมาตร
กระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลัง
เครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
100 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน

8.5.2 ปริมาตร
กระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า
2,000 ซีซี
หรือก้าลัง
เครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล

1)
2)
3)
4)

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้ำ - ออก)
2) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกมำตรฐำน คือ เครื่องปรับอำกำศ
วิทยุ และอุปกรณ์มำตรฐำนโรงงำน
4) ควำมสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่ำ 180 มิลลิเมตร
5) โครงสร้ำงหลังคำเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6) มีประตูด้ำนหลัง
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8.6 รถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
90 กิโลวัตต์

1)
2)
3)
4)

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
มีที่จัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่งไม่ต่ำกว่ำ 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
6) เครื่องสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยำยเสียง
7) คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
(8) อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
(9) เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
(11) เครื่องช่วยหำยใจอัตโนมัติ

8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์

1)
2)
3)
4)

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
มีประตูด้ำนหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้ำ - ออก
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
มีที่จัดเก็บอุปกรณ์กำรแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่ำงเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบและมีควำมปลอดภัยจำกกำรหลุด ร่วง ปลิว ออกจำกที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีกำรชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่งไม่ต่ำกว่ำ 25 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
6) เครื่องสัญญำณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยำยเสียง
7) คุณลักษณะเฉพำะอุปกรณ์กำรแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

8.8 รถจักรยานยนต์

เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
เครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดติดผนัง
ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
ชุดเฝือกลม
ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊ำซ
อุปกรณ์ดำมหลังชนิดสั้น
เก้ำอี้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
ครอบหลังคำทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
(1) กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำด
เกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำม
ขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
(3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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ข. รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9 รถประจ้าต้าแหน่ง
8.9.1 ระดับรองอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.2 ระดับอธิบดี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง เอกอัครรำชทูตประจำกระทรวง
ผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ฝ่ำยกำรเมือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี
หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.3 ระดับ
ปลัดกระทรวง

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับปลัดกระทรวง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.4 ระดับรัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง รองประธำนวุฒสิ ภำ
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

8.9.5 ระดับรองนายก
รัฐมนตรี

ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์
หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
- ระดับรองนำยกรัฐมนตรี รองประธำนรัฐสภำและผู้นำฝ่ำยค้ำน
ในสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
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9. ครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ

9.2 เครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ขนำด 5 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 950 วัตต์ ควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 14,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมกว้ำงในกำรไสไม้ขั้นต่ำ
9.2.1 ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,000 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที
9.2.2 ขนำด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,000 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 8,500 รอบต่อนำที
9.2.3 ขนำด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,800 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 8,000 รอบต่อนำที
9.2.4 ขนำด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1,800 วัตต์ ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 6,000 รอบต่อนำที
- ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดแผ่นเจียขั้นต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องเจีย/ตัด มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องหินเจียระไน
หรือเครื่องเจีย /ขัด/ตัด หรือเครื่องขัด/ตัด

9.3 เครื่องขัดกระดาษทราย
แบบมือถือ

9.3.1 แบบสั่น
1) ขนำด 112 x 225 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 230 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขั้นต่ำ
9.3.2 แบบสำยพำน
1) ขนำด 75 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 วัตต์
2) ขนำด 100 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดฐำนขัดขั้นต่ำ
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9.4 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
แบบมือถือ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
9.4.1 ขนำด 8 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ำ
9.4.2 ขนำด 9 นิ้ว
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,700 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2) ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ำ

9.5 เครื่องลอกบัว
แบบมือถือ

9.6 เครื่องตัดเหล็ก
แบบมือถือ

9.7 แม่แรงตะเฆ่
9.8 แม่แรงยกกระปุกเกียร์

ขนำด 12 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 22,000 รอบต่อนำที
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดหัวจับแกนดอก หรือจำปำจับดอกขั้นต่ำ
หมายเหตุ : เครื่องลอกบัว มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือเครื่องเซำะร่อง
เครื่องทำบัว หรือแกะลำย
9.6.1 ขนำด 1.60 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
9.6.2 ขนำด 2.50 มิลลิเมตร
1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์
2) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมหนำขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้
หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้ำ
เครื่องตัดแผ่นโลหะ
1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ำมคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4

ขนำด 800 กิโลกรัม
ขนำด 1,000 กิโลกรัม
ขนำด 1,200 กิโลกรัม
ขนำด 1,500 กิโลกรัม

สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 800 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,000 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,200 กิโลกรัม
สำมำรถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้นต่ำ 1,500 กิโลกรัม
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10. ครุภัณฑ์ส้านักงาน
10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

10.1.1 ชนิด ขำว-ดำ
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้
10.1.2 ชนิด ขำว-ดำ สี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขั้นต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยำยได้

10.2 เครื่องพิมพ์ส้าเนา
ระบบดิจิตอล

10.2.1 ควำมละเอียด 300 x 400 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ B4
10.2.2 ควำมละเอียด 300 x 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว
1) ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขั้นต่ำ
2) สำมำรถย่อ-ขยำยได้
3) พื้นที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3

10.3 เครื่องท้าลายเอกสาร

10.3.1 แบบตัดตรง
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขั้นต่ำต่อครั้ง
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร
10.3.2 แบบตัดละเอียด
1) ขนำดที่กำหนดเป็นแบบทำลำยขั้นต่ำต่อครั้ง
2) ขนำดกระดำษหลังทำลำยควำมกว้ำงระหว่ำง 3 - 5 มิลลิเมตร
และควำมยำวระหว่ำง 25 - 40 มิลลิเมตร
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10.4 เครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.4.1 แบบเจำะกระดำษมือโยกและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลำสติก ขนำดไม่ต่ำน้อยกว่ำ 21 ห่วง
2) เข้ำเล่มได้หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้
10.4.2 แบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วง
2) เข้ำเล่มหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว
3) เข้ำเล่มขนำดควำมยำวเอกสำร กระดำษ A4
4) ปรับระยะห่ำงระหว่ำงขอบเอกสำรและรูเจำะได้

10.5 เครื่องนับธนบัตร

1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

10.6 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดไม่ต่ำกว่ำ .......... บีทียู
2) รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง
3) เครื่องปรับอำกำศทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น
ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3)
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำน
ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร
สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
(กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 33,000 บีทียู 5,000 บำท
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 42,000 บีทียู 6,000 บำท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนำด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บำท

10.7 เครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน
หรือ แบบติดผนัง
หรือ แบบเคลื่อนย้าย

1) ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
ประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 90%
จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล
(4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรอง
ควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ
หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(5) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ
500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(6) รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.8 เครื่องดูดฝุ่น

1) สำมำรถดูดฝุ่นและน้ำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์

10.9 เครื่องขัดพืน

1) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้ำ
3) รำคำพร้อมอุปกรณ์
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10.10 ถังน้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.10.1 แบบไฟเบอร์กลำส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.10.2 แบบพลำสติก
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง
10.10.3 แบบสเตนเลส
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3) รำคำไม่รวมขำตั้ง และไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.11 เครื่องพิมพ์
บัตรพลาสติก
แบบหน้าเดียว

1)
2)
3)
4)
5)

ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตำรำงนิ้ว
จำนวนควำมจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
จำนวนควำมจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่ำ 30 ใบ
ควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 140 ใบต่อชั่วโมง
ควำมเร็วในกำรพิมพ์บัตรสีขำว-ดำ ไม่น้อยกว่ำ 600 ใบต่อชั่วโมง

10.12 เครื่องสแกน
ลายนิวมือ
ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

1)
2)
3)
4)
5)
6)

รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ
สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รำยกำร
หน้ำจอ LCD
สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำทำงำน
รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง

10.13 โต๊ะหมู่บูชา

1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่
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10.14 ตู้เหล็ก

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.14.1 แบบ 2 บำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
10.14.2 แบบ 4 ลิ้นชัก
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

10.15 ตู้ล็อกเกอร์

แบบ 18 ช่อง
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

85

ชื่อครุภัณฑ์
11. ครุภัณฑ์ส้ารวจ
11.1 กล้องระดับ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

11.1.1 ขนำดกำลังขยำย 24 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กม.
ไม่เกิน + / - 2 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.1.2 ขนำดกำลังขยำย 30 เท่ำ
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขำตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรงตำมธรรมชำติ
3) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
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11.2 กล้องวัดมุม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่วงกำรทำงำนของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่ำ + / - 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร
ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 10 ลิปดำ
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ
11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่น้อยกว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อ่ำนค่ำมุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศำ
14) อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณไม่เกิน 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
(3) มีฝำครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.2.1 แบบธรรมดำ ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 1 ลิปดำ
1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่ต่ำกว่ำ 40 มิลลิเมตร
4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
8) ควำมไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
9) ควำมไวของระดับน้ำฟองยำว 40 พิลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่ำ
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10)
11)
12)
13)

อ่ำนค่ำมุมโดยตรง แนวรำบและดิ่งได้ไม่เกิน 1 ลิปดำ
อ่ำนค่ำมุมโดยประมำณ แนวรำบและดิ่งไม่เกิน 6 พิลิปดำ
ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบ
- มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับอ่ำนจำนองศำติดภำยใน
หรือภำยนอกตัวกล้อง
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
1) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ (ระบบอัตโนมัติ )
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
มีช่วงกำรทำงำน + / -3 ลิปดำ
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ เป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
ทั้ง 2 หน้ำ ของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(12) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(14) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
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(16) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
2) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 5 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 40 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 40 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
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- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
3) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 10 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 30 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(15) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(16) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
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4) อ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด 20 พิลิปดำ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตั้งตรง
(2) กำลังขยำย 26 เท่ำ
(3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเลนส์ปำกกล้องไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร
(4) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ
2.30 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
(5) ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่ำตัวบวกคงที่ 0
(8) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ
พิลิปดำ แสดงผลเป็นตัวเลขอ่ำนได้บนจอ LCD
(Liquid Crystal Display)
(9) แสดงค่ำมุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 20 พิลิปดำ
(10) ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม (Accuracy) ไม่เกิน 10 พิลิปดำ
(11) ควำมไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(12) ควำมไวของระดับฟองยำว 60 พิลิปดำ / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่ำ
(13) สำมำรถแสดงผลทั้งเป็นมุมรำบ และเป็นมุมดิ่ง
(14) มีระบบให้แสงสว่ำงสำหรับกำรอ่ำนจำกจอแสดงผล
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภำยในและสำมำรถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(16) ต้องได้รับประกำศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขำกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสำย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสำยสะพำยหลัง
- มีฝำครอบเลนส์
- ที่ชำร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
หมายเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว พิจำรณำจำกตัวเลข
ซึ่งมีค่ำยิ่งน้อยยิ่งดี
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11.3 เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม
แบบพกพา

1) มีเครื่องรับสัญญำณ GPS แบบควำมไวสูง
2) มีจอภำพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด
และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง
4) บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถำนที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่ำ 500,000 ตำแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัด
ควำมดันบรรยำกำศ
7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ มีชื่อเรียกอื่น
คือ เครื่องอ่ำนพิกัดทำงภูมิศำสตร์

11.4 เครื่องตรวจจับ
โลหะใต้ดิน

1)
2)
3)
4)

ควำมลึกในกำรค้นหำวัตถุโลหะใต้ดินได้ใม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
สำมำรถใช้หูฟังในกำรเตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ
มีหน้ำจอแสดงผล
สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
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12.1.1 ชนิดตำเดียว
1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 400 เท่ำ
2) เลนส์ใกล้ตำ กำลังขยำย 10 x 1 คู่
3) เลนส์วัตถุ กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
5) ใช้ไฟ 220 โวลต์
6) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
12.1.2 ชนิด 2 ตำ
1) มีกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 เท่ำ
2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตำคู่
หมุนได้รอบ 360 องศำ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่
3) เลนส์ใกล้ตำ (Eye Pieces) ชนิดเห็นภำพกว้ำง
กำลังขยำย 10 x 1 คู่ มี Field number
ไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร
4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
กำลังขยำย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้
ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐำนกล้อง
7) ใช้ไฟ 220 โวลต์
8) มีสำรเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรำ
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12.1.3 ชนิด 3 ตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
1) ตัวกล้องจุลทรรศน์
(1) หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตำ กระบอกตำเอียงไม่เกิน 30 องศำ
(2) เลนส์ตำ ชนิดเห็นภำพกว้ำง กำลังขยำย 10X จำนวน 1 คู่
เห็นภำพกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกันเชื้อรำ
(3) เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromatic มีระบบป้องกันเชื้อรำ
มีกำลังขยำยไม่ต่ำกว่ำ 4 กำลังขยำย
4 x N.A. 0.01
10 x N.A. 0.25
40 x N.A. 0.65
100 x N.A. 1.25
(4) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สำมำรถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
2) กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล
(1) ชนิดของเซ็นเซอร์รับภำพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD
(2) สำมำรถเชื่อมต่อกำรแสดงผลภำพ (Live) ผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้
3) โปรแกรมวิเครำะห์ภำพ สำมำรถทำกำรวัดขนำดและใส่สเกลบำร์ได้

12.2 เครื่องนับเม็ดยา

1) เป็นเครื่องนับเม็ดยำทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล
2) มีอตั รำควำมเร็วในกำรนับไม่น้อยกว่ำ 500 เม็ดต่อนำที
3) มีระบบช่วยให้เม็ดยำไหลวนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง
และนับได้อย่ำงถูกต้อง
4) ช่องทำงออกของเม็ดยำเป็นแบบมีลักษณะลำดเอียง
เพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยำแตก

12.3 เครื่องวัดความ
เป็นกรด-ด่าง
แบบตังโต๊ะ

1) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของสำรละลำยแบบตั้งโต๊ะ
2) ควำมสำมำรถของเครื่อง อย่ำงน้อยสำมำรถวัด
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำมต่ำงศักย์ และอุณหภูมิได้
มีจอแสดงค่ำกำรวัดเป็นตัวเลข
3) สำมำรถ Calibrate ค่ำ pH ได้อย่ำงน้อย 3 จุด
4) ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ

94

ชื่อครุภัณฑ์
12.4 กล้องถ่ายภาพ
ความร้อน
ส้าหรับ
ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคล
(Thermal Imager)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นกล้องตรวจจับควำมร้อนบุคคลขณะเดินผ่ำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
2) ใช้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยบุคคล โดยแสดงผลตรวจ
บนจอรับภำพ (Monitor)
3) มีอุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องเทอร์โมสแกน ขำตั้งกล้อง
จอรับภำพ (Monitor) แบบ LCD หรือ LED และคู่มือกำรใช้งำน
4) ได้รับมำตรฐำน ISO หรืออื่นๆ

ภาคผนวก

97

99

100

101

> --< "V-

1

dt

VI U5 oeien®.®/lQf]Q
n^ivrvn ©oe:oo

^ m

to. viU3elaai'un^'U'iJis^uia! vl ui opiisn©.©/^ ^©

^TU'^ i ^u

©

0<ttoito

to^tom

vn^

www.bb.go.th iifi^ QR Code

cu

©

o tototoc^ ©c^eilto

o tototo(^

o tototoct boob
'UUL^ia'US'U

o totopilen ^!tocto o totoeilen

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2265 1000
www.bb.go.th

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563

คำนำ
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างจัดทาขึ้นเพื่อให้สานักงบประมาณและหน่วย
รับงบประมาณ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถ
Download เอกสารได้จาก www.bb.go.th

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หน้า
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
1. บ้านพักข้าราชการ
2. อาคารชุดพักอาศัย
3. อาคารเรียน
4. อาคารที่ทาการ
5. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
6. สะพาน คสล.
7. ท่ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)
8. ผิวจราจร
9. งานถนน (ผิวทางและพื้นทาง)
10.งานวางท่อกลม ค.ส.ล.
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8
10
12
15
16
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ภาคผนวก
1.บ้านพักข้าราชการ
- จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ9) หรือเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการอานวยการระดับต้นและชานาญการพิเศษ
- บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน
(ระดับ 1–2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด
- บ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/27)
- บ้านพักครู (แบบ 203/27)
- บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- บ้านพักภารโรง/32

ผ-1
ผ-1
ผ-2
ผ-2
ผ-3
ผ-3
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-5
ผ-5
ผ-5

สารบัญ(ต่อ)
2.อาคารชุดพักอาศัย
- อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
(3จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
3.อาคารเรียน
- อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./30)
- อาคาร
- อาคาร
คสล.คสล.
2 ชั้น3 ขนาด
ชั้น ขนาด
8 ห้อ12
งเรีห้ยอนงเรี
(แบบ
ยน( 108
แบบล./59-ก)
212 ล./57)
- อาคาร
- อาคาร
คสล.คสล.
2 ชั้น3 ขนาด
ชั้น ขนาด
8 ห้อ12
งเรีห้ยอนงเรี
(แบบ
ยน( 108
แบบล./59-ข)
212 ล./57)(ต้
(ในเขตแผ่
านแผ่นนดิดินนไหว)
ไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ก)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ข ) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)

หน้า
ผ-6
ผ-7
ผ-7
ผ-8
ผ-8
ผ-9
ผ-9
ผ-9
ผ-9
ผ-10
ผ-10
ผ-10
ผ-10
ผ-11
ผ-11
ผ-11
ผ-11
ผ-12
ผ-12
ผ-12
ผ-12
ผ-13
ผ-13

สารบัญ(ต่อ)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.101/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.102/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.103/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.104/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช.105/29)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)
- อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 3/12)
- อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 4/12)
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด.2)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3)
- อาคารอนุบาล
- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน

หน้า
ผ-14
ผ-14
ผ-14
ผ-14
ผ-15
ผ-15
ผ-15
ผ-16
ผ-16
ผ-16
ผ-16
ผ-17
ผ-17
ผ-17
ผ-18
ผ-18
ผ-19
ผ-19
ผ-20
ผ-20
ผ-20

4.อาคารที่ทาการ
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดเล็ก
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดใหญ่
- อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
- อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
(โครงสร้(โครงสร้
างต้านแผ่างต้
นดิานนแผ่
ไหว)นดินไหว)

ผ-21
ผ-21
ผ-22
ผ-23
ผ-23

สารบัญ(ต่อ)
- อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732
- อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
อส.ก.21/ก.พ./55
อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้า(โครงสร้
งต้านแผ่านงต้ดิานนแผ่
ไหว)นดินไหว)
- อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+
อส.ข.181/ส.ค./28
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+
อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขที่ 7919
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+
ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

5.อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- อาคารห้องสมุด
- หอประชุม 300 คน
- โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)
- โรงอาหาร (84 ที่นั่ง)
- โรงอาหาร
- โรงอาหาร
(300(300
ที่นั่งที)่นั่ง)
- โรงอาหาร
- โรงอาหาร
(500(500
ที่นั่งที)่นั่ง)
- โรงอาหาร
หอประชุ
ม (แบบ
ล/27พิพิเศษ)
เศษ) ปรั
ปรับปรุ
กษากษา
- โรงอาหาร
หอประชุ
ม (แบบ
101101ล/27
ปรุงงชัชั้น้นบนเป็
บนเป็นนโรงพลศึ
โรงพลศึ
- โรงฝึกงาน (แบบ 102/27 )
- โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)
- โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)
- สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45)

หน้า
ผ-23
ผ-23
ผ-24
ผ-24
ผ-24
ผ-24
ผ-24
ผ-25
ผ-25
ผ-25
ผ-26
ผ-26
ผ-26
ผ-27
ผ-27
ผ-27
ผ-28
ผ-28
ผ-28
ผ-28
ผ-28
ผ-29
ผ-29
ผ-29
ผ-29
ผ-29

สารบัญ(ต่อ)
- เสาธง สูง 12 เมตร
- เสาธง สูง 18 เมตร
- รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- รั้วลวดหนาม สูง 7/9 เส้น

หน้า
ผ-30
ผ-30
ผ-30
ผ-30

6.ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน ค.ส.ล. หนา 12 เซนติเมตร
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร

ผ-31
ผ-31

7.งานถนน (ผิวทางและพื้นทาง)
- ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
- ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

8.ข้อมูลอื่นๆ สาหรับประกอบการพิจารณา
- การดาเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาการ
อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ผ-31
ผ-31
ผ-32
ผ-32
ผ-33
ผ-35
ผ-39
ผ-53
ผ-59
ผ-103
ผ-107
ผ-127
ผ-165

1

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
1 บ้ำนพักข้ำรำชกำร

รำคำต่อหลัง
(บำท)

1.1 จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

เนื้อที่ 592 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 10 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป เนื้อที่ 181 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับเชี่ยวชำญ (ระดับ 9)
หรือเทียบเท่ำ เนื้อที่ 112.60 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำรอำนวยกำรระดับต้น
และชำนำญกำรพิเศษ เนื้อที่ 105 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับอำวุโสและชำนำญกำร
เนื้อที่ 87 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับชำนำญงำน (ระดับ 1-2)
หรือเทียบเท่ำ (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม

8,594,300
8,180,600

2,120,400

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

1,245,900
1,233,600

1,181,500
1,147,300

912,500
860,700

1,266,300
1,249,800

หมำยเหตุ : บ้ำนพักในกรณีทั่ว ๆ ไปให้ใช้แบบมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ส่วนรำชกำรใดมีควำมจำเป็นและประสงค์จะใช้แบบแปลนก่อสร้ำงตลอดจนแบบรูปรำยกำร
ซึง่ ส่วนรำชกำรนั้น ๆ กำหนดขึ้นใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยและลักษณะโครงสร้ำงใกล้เคียงกับแบบ
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และมีรำคำโดยเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรไม่เกินมำตรฐำนที่กำหนด
สำหรับข้ำรำชกำรประเภทอื่น เช่น ข้ำรำชกำรตุลำกำร ข้ำรำชกำรอัยกำร ฯลฯ
ซึง่ มีตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนโดยเฉพำะ ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบตำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน
กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

2

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

1.7 บ้ำนพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

เนื้อที่ 94 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ 203/27
เนื้อที่ 82.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ 207 เนื้อที่ 86 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ สปช.301/26
เนื้อที่ 77 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย)
เนื้อที่ 507 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอำชีวศึกษำ)
เนื้อที่ 204 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักภำรโรง/32 เนื้อที่ 52 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

568,500

647,600
725,800

459,000

3,572,400

853,600
291,300

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

3

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
2 อำคำรชุดพักอำศัย

รำคำต่อหลัง
(บำท)

2.1 อำคำรพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั้น)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

เนื้อที่ 748 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 745 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (พื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (พื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้)
อำคำรพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น)
เนื้อที่ 2,366 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- เสำเข็มเจำะ
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรพักพยำบำล 32 ห้อง
เนื้อที่ 3,006 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- เสำเข็มเจำะ
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

7,620,200
7,565,900

5,315,100
5,273,400

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

5,684,300
5,641,500

7,217,500
7,159,700
7,578,400
7,518,500

18,330,900
19,488,400
18,491,400
19,632,500

22,405,800
21,879,600
23,434,400
26,019,000

- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี

4

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
3 อำคำรเรียน

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.1 อำคำรเรียนแบบกึ่งถำวร เนื้อที่ 384 ตำรำงเมตร

- ตอกเสำเข็ม
3.2 อำคำร คสล. 2 ชั้น ขนำด 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,338 ตำรำงเมตร
- แบบ 108 ล./30 ตอกเสำเข็ม
3.3 อำคำร คสล. 2 ชั้น ขนำด 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,512 ตำรำงเมตร
- แบบ 108 ล./59-ก ตอกเสำเข็ม
- แบบ 108 ล./59-ข ตอกเสำเข็ม(ในเขตแผ่นดินไหว)
3.4 อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น ขนำด 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,088 ตำรำงเมตร
- แบบ 212 ล./57 ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 212 ล./57 ตอกเสำเข็มคอร.

5,399,900

- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ

9,347,400
9,508,700

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

1,493,300

13,188,900
13,505,500

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.5 อำคำร คสล.3ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน

เนื้อที่ 2,512 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./29 ตอกเสำเข็ม
3.6 อำคำร คสล. 3ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,520 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./46 ตอกเสำเข็ม คอร.
3.7 อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,592 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./57 ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 216 ล./57 ตอกเสำข็ม คอร.

11,267,400

14,588,000

15,815,100
16,189,300

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.8 อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 18 ห้องเรียน

เนื้อที่ 2,756 ตำรำงเมตร
- แบบ 318 ล./55-ก ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 318 ล./55-ข ตอกเสำเข็ม คอร.
(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

หมำยเหตุ

16,909,600
17,375,700

- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี

5

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.9 อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 24 ห้องเรียน

เนื้อที่ 3,596 ตำรำงเมตร
- แบบ 324 ล./55-ก ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 324 ล./55-ข ตอกเสำเข็มคอร.

20,289,100
20,817,000

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.10 อำคำรสองชั้น ขนำด 3 ห้องเรียน

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

แบบ สปช. 101/26 เนื้อที่ 324 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรชั้นเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 102/26 เนื้อที่ 229.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรชั้นเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 103/26 เนื้อที่ 230 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสองชั้น ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 104/26 เนื้อที่ 244 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสองชั้น ขนำด 4 ห้องเรียน
แบบ สปช. 105/29 เนื้อที่ 630 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 18 ห้องเรียน
แบบ สปช. 2/28 เนื้อที่ 2,105 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 201/26
เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 202/26
เนื้อที่ 120 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 203/26
เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

1,650,700

1,158,200

1,334,600

1,408,200

2,868,600

9,821,600

814,400

617,300

866,000

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.19 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 204/26

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 205/26
เนื้อที่ 448 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 206/26
เนื้อที่ 756 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 734 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,206 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,608 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีชั้นลอย
เนื้อที่ 900 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน
(แบบ สถ.ศพด.1)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม

1,026,200

1,736,300

3,453,700

4,613,600
4,652,500

5,887,500
6,136,700

7,929,800
7,844,900

5,396,900
5,992,200

1,408,500
1,555,500

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

3.27 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 51-80 คน
(แบบ สถ.ศพด.2)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
3.28 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 81-100 คน
(แบบ สถ.ศพด.3)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
3.29 อำคำรอนุบำล
เนื้อที่ 258 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
3.30 อำคำรเรียนอนุบำล ขนำด 3 ห้องเรียน
เนื้อที่ 417 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

รำคำต่อหลัง
(บำท)
1,783,100
1,894,600

2,128,700
2,277,500

2,308,500

3,429,700

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
4 อำคำรที่ทำกำร

รำคำต่อหลัง
(บำท)

4.1 อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดเล็ก

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

เนื้อที่ 685 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดกลำง
เนื้อที่ 1,133 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดใหญ่
เนื้อที่ 2,045 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เนื้อที่ 2,426 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรสำธำรณสุขอำเภอ (อำคำร คสล. 2 ชั้น)
เนื้อที่ 285 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรสถำนีอนำมัย
เนื้อที่ 300 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง
เนื้อที่ 1,125 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

7,706,100

12,567,200

24,337,700

24,640,000
24,418,500
24,687,800
24,945,500

2,743,900
2,589,700
2,800,800
2,646,800

2,180,200
2,207,200

9,056,200
9,099,000
9,237,700
9,332,700

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

4.8 อำคำรผู้ป่วย 60 เตียง

เนื้อที่ 1,320 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

11,944,200
12,091,400
13,320,200
12,338,500

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
5 อำคำรและสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ

รำคำต่อหลัง
(บำท)

5.1 อำคำรห้องสมุด เนื้อที่ 265 ตำรำงเมตร
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

- ตอกเสำเข็ม คอร.
หอประชุม 300 คน เนื้อที่ 700 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
โรงอำหำรหอประชุม แบบ 100/27
เนื้อที่ 922 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 84 ที่นั่ง เนื้อที่ 150 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 300 ที่นั่ง เนื้อที่ 532 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เนื้อที่ 723 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำรหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ)
เนื้อที1่ ,840 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 102/27 เนื้อที่ 320 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 204/27 เนื้อที่ 796 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 306ล/27 เนื้อที่ 1,454 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
ลำนกีฬำอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษำ)
สนำมกีฬำอเนกประสงค์
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 1/42
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3/42
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ
สนำมบำสเกตบอลมำตรฐำน

1,824,600

เสำประตูโครงเหล็กยึดติดกับที่ ขนำด 18 x 31 เมตร

322,600

7,715,900

5,880,500
770,000
2,085,000
4,768,600

9,465,600
2,172,900
4,101,100
6,672,000
121,700
883,600
710,900
555,400
1,290,700

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

5.17 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ที่ สปช.603/29

5.18

5.19

5.20
5.21
5.22

5.23
5.24

เนื้อที่ 17.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ที่ สปช.604/45
เนื้อที่ 14.56 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
ส้วมมำตรฐำน แบบ 10 ที่ สปช.605/45
เนื้อที่ 59 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
เสำธงสูง 12 เมตร (ตอกเสำเข็ม)
เสำธงสูง 18 เมตร (ตอกเสำเข็ม)
รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- ตอกเสำเข็ม คสล.
- ตอกเสำเข็มไม้
- ไม่ตอกเสำเข็ม
รั้วลวดหนำม 7 เส้น
รั้วลวดหนำม 9 เส้น

216,200

224,000

503,000
76,100
198,100
1,550
1,702
1,477
274
286

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- ลำดับที่ 5.17 - 5.19
เป็นรำคำต่อหลัง
- ลำดับที่ 5.20 - 5.21
เป็นรำคำต่อเสำ
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
6 สะพำน คสล.

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.1 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 7 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

58,900
61,000
64,500

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

102,800
104,200
116,200

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.2 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 8 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

62,900
65,000
68,000

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

114,700
116,300
127,800

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.3 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 9 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

72,800
75,100
78,800

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

126,900
127,800
139,400

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.4 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 10 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

80,100
82,400
85,800

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

138,500
139,900
151,400

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.5 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 11 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร

87,100
89,400

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

150,000
151,500
163,700

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.6 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 12 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

91,600
94,400
97,200

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

162,200
163,700
175,300

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
7 ท่ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)
(คิดเฉพำะผิวด้ำนบนที่รับกำรจรำจร
ไม่รวมงำนถมหลังท่อ)
ขนำดท่อ
- 1.20 x 1.20 เมตร
- 1.50 x 1.50 เมตร
- 1.80 x 1.80 เมตร
- 2.10 x 2.10 เมตร
- 2.40 x 2.40 เมตร
- 2.70 x 2.70 เมตร
- 3.00 x 3.00 เมตร
- 3.30 x 3.30 เมตร
- 3.60 x 3.60 เมตร

รำคำต่อตำรำงเมตร

(บำท)

8,360
8,470
8,500
9,030
9,390
9,550
11,190
12,090
14,090

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
8 ผิวจรำจร

รำคำต่อตำรำงเมตร

(บำท)

8.1 ผิวทำงลำดยำง

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

( Asphaltic Concrete)
1. หนำ 4 เซนติเมตร
2. หนำ 5 เซนติเมตร
ผิวทำงพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต
( Para Asphalt Concrete)
หนำ 5 เซนติเมตร
ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
( Reinforced Concrete Pavement)
1. หนำ 15 เซนติเมตร
2. หนำ 20 เซนติเมตร
3. หนำ 23 เซนติเมตร
4. หนำ 25 เซนติเมตร
5. หนำ 28 เซนติเมตร
ผิวทำงลำดยำงเคปซีล (Cape Seal)
ฟอกสเปรย์ (Fog Spray)
สเลอร์รี่ซลี (Slurry Seal)
1. ชนิดที่ 2
2. ชนิดที่ 3
ผิวทำงพำรำสเลอร์รี่ซลี
ชนิดที่ 3 (Para Slurry Seal)
ไพร์มโคด (Prime Coat)
แทคโคด (Tack Coat)
ผิวจรำจรถนนภำยใน คสล. หนำ 12 เซนติเมตร
ลำน คสล. หนำ 10 เซนติเมตร

206
256

303

359
456
492
542
676
115
10

หมำยเหตุ
- ลำดับที่ 8.1 - 8.9 เป็นรำคำ
ที่รวมค่ำขนส่ง หิน แอสฟัลต์ และ
พำรำแอสฟัลต์ ระยะทำง 100 กม.
(กรณีที่รำคำค่ำขนส่งหิน แอสฟัลต์
และพำรำแอสฟัลต์มำกกว่ำ 100 กม.
ให้ใช้ค่ำขนส่งตำมหลักเกณฑ์
กำรคำนวณรำคำกลำงตำม มติครม.
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2555)
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

54
79
107
24
13
341
256

- ลำดับที่ 8.10 - 8.11
เป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- วัสดุรองพื้น
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
9 งำนถนน (ผิวทำงและพื้นทำง)

รำคำต่อกิโลเมตร
(บำท)

ถนนลำดยำงสองชั้น ชั้น 6/9
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

4,260,400
5,466,800
6,509,300
4,305,000

9.1
9.2
9.3
9.4

หมำยเหตุ
- ลำดับที่ 9.1 - 9.4
เป็นรำคำที่รวมค่ำขนส่ง
รำยละเอียดตำมภำคผนวก
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
10 งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

รำคำต่อท่อน
(บำท)

10.1 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.30 ม.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.40 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.60 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.80 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.00 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.20 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.50 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.

375
408
426
502
548
576
721
783
821
1,052
1,134
1,185
1,585
1,725
1,813
1,998
2,175
2,283
3,171
3,448
3,620

หมำยเหตุ
- งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.
เป็นรำคำที่รวมค่ำท่อ ค่ำขนส่ง
ค่ำวำงท่อ และค่ำเทคอนกรีตรองพื้น
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

ภาคผนวก

ผ-1

1. บ้านพักข้าราชการ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
(แบบเลขที่ ย.3896 - ย.3907, สถ.35112 เพิ่ม ย.11607 - ย.11608,
อ6.17051 ถึง 6, E-3549, M.5018)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

-

โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 592 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องซีแพค
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค และปาเก้
ฝ้า เพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(แบบเลขที่ มบ.462124, แบบมาตรฐาน, E-57110, M-57059)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 181 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-2

บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่า
(แบบเลขที่ สถ.34061)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 112.60 ตารางเมตร
โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ อานวยการระดับต้นและชานาญการพิเศษ
(แบบเลขที่ S55034, A01-A12, SN-01 ถึง SN09, E55056)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

-

โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-3

บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ
(แบบเลขที่ S54096, ม.541604 - ม.541615, SN54104, E54126)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน (ระดับ 1 - 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด
(แบบเลขที่ S54117, ม.541616 - ม.541627, SN54103, E54113)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
- เนื้อที่ 128 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่า
ไม้เนื้อแข็ง
- ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-4

บ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/27)
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 94 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น
พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวขัดมันเรียบ
ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ พื้นปูโมเสค

บ้านพักครู (แบบ 203/27)
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อัด
พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็ง
พื้นชั้นล่าง คสล.
ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ

บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 86 ตารางเมตร

- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรับแขก ที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว และห้องส้วม
- ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26)
- อาคาร คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

-

เนื้อที่ 77 ตารางเมตร
พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็ง
พื้นชั้นล่างห้องน้้า คสล. ผิวขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร

ผ-5

บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักครูเรือนแถว เนื้อที่ 507 ตารางเมตร

-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น (6 ยูนิต) 1 ยูนิต มี 2 ชั้น
ฐานรากตอกเสาเข็ม
ชั้นบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้้า
ชั้นล่างห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องน้้า ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
ผนังก่ออิฐฉาบปูน
มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ 204 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
- พื้นขัดมันเรียบ
- มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์
- มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

บ้านพักภารโรง/32
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 52 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง มีห้องน้้าและส้วม 1 ห้อง
- ชัน้ บน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดิน และบันได
- มีระบบสุขาภิบาล
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2. อาคารชุดพักอาศัย
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 748 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ผิวพื้นทั่วไป พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องครัว รับแขก อาหาร ห้องน้้า
จ้านวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนทางเดินและส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนทางเดิน และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 745 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม และระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง
ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
ส่วนทางเดิน ห้องอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 6 ชั้น

-

เนื้อที่ 2,366 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821
อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น

-

เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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3. อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 384 ตารางเมตร

- ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องธุรการ 1 ห้อง
- มีระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล/30)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,338 ตารางเมตร

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบื้องใยหิน
พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูปหรือ คสล. หล่อกับที่
ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ดื่มน้้า
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ก)
อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ข) (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,512 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม/ฐานรากแบบแผ่
- โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ, โครงหลังคาส้าเร็จรูป, วัสดุมุงกระเบื้องลอนคู่ไม่มีใยหิน
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล. หล่อกับที่
- ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ยิปซั่มบอร์ด
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
- ห้องน้้า - ส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
- ระบบประปา และการระบายน้้า
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อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,088 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,512 ตารางเมตร

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล.
ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาวมีที่ดื่มน้้า
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,520 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดรอน
พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า
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อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ก)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,592 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 2,756 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 6 ห้องเรียน
- ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ที่ ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ที่
- ห้องน้้าครูชาย 1 ที่ ห้องน้้าครูหญิง 1 ที่
ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ
- ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในที่หรือหินขัดส้าเร็จรูป
- ผนังทั่วไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า
- มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ปั๊มน้้า

ผ-13

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 8 ห้องเรียน
- ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ที่ ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ที่
- ห้องน้้าครูชาย 1 ที่ ห้องน้้าครูหญิง 1 ที่
ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ
- ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในที่หรือหินขัดส้าเร็จรูป
- ผนังทั่วไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า
- มีระบบงานไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ปั๊มน้้า และดับเพลิง

ผ-14

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 101/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น เนื้อที่ประมาณ 324 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องพักครู และห้องธุรการ
พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 102/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 229.50 ตารางเมตร
พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 103/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
พื้นคสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 104/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 244 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

ผ-15

อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช. 105/29)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 630 ตารางเมตร
พื้นห้องเรียน และใต้ถุนเป็น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังกั้นห้องเป็นกระดาษด้าทาสี 2 หน้า สามารถถอดประกอบและย้ายต้าแหน่งได้
โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้นโครงหลังคาไม้ให้จังหวัดชายทะเลเลือก
หลังคากระเบื้องใยหินลอนเล็ก
มีรางน้้าฝนรอบอาคาร
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)
- โครงสร้าง คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 2,105.60 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ด
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 201/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

ผ-16

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดบั เพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 204/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีไฟฟ้า และทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ประมาณ 448 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตัวอาคาร
มีดบั เพลิง และระบบงานไฟฟ้า

ผ-17

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 206/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 756 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสีตัวอาคาร

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคาร คสล. ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 734 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี

อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

พื้นที่ประมาณ 1,206 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี

ผ-18

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

พื้นที่ประมาณ 1,608 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

ผ-19

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่เกิน 50 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 153 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51 - 80 คน)
- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 202.50 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 298 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารอนุบาล
-

อาคาร คสล.ชั้นเดียว (มีชั้นลอย)
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร
ขนาด กว้าง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร
ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า
ชั้นลอย ส้าหรับนอนกลางวัน 2 ห้อง
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
-

อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว
โครงสร้าง คสล.ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 417 ตารางเมตร
ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร
ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า และชั้นลอย ส้าหรับนอนกลางวัน
ห้องส้วมครู ห้องน้้า ห้องส้วมนักเรียน ภายในห้องเรียน
ระเบียงหน้าห้อง
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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4. อาคารที่ทาการ
อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดเล็ก
( แบบเลขที่ 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 685 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง
(แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 1,133 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
มีถังเก็บน้้า คสล.ใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้้า

ผ-22

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดใหญ่
(แบบเลขที่ 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 2,045 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานซีเมนต์ ฉาบเรียบ
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
อาคารประกอบมีถังพักน้้าแบบมีโรงสูบ

อาคารที่ว่าการอาเภอ
(แบบเลขที่ S56047,AR56116,-SN57016,E57041)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เนื้อที่ 880 ตารางเมตร
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต
พื้นปูกระเบื้องหินขัดส้าเร็จรูป
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น
เนื้อที่ 2,426 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. พื้นหินขัดส้าเร็จรูป
ผนังทั่วไปก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732
อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น
เนื้อที่ 285 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ผิวพื้นทั่วไป พื้นหินขัดฝังเส้น พีวีซี
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น
เนื้อที่ 300 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น
เนื้อที่ 1,125 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/
ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น

-

เนื้อที่ 1,320 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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5. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
อาคารห้องสมุด
-

ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น
โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 265 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
พื้น ค.ส.ล. ใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. หล่อกับที่
ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ยิปซั่มบอร์ด
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
ห้องน้้า - ห้องส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิค เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ประปา และการระบายน้้า

หอประชุม 300 คน
(แบบเลขที่ ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348
อ.6591-1 ถึง4,E-431139)
- อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน
พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)
-

อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหินลอนเล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน
พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
พร้อมแป้นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด
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โรงอาหาร (84 ที่นั่ง)
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร
- ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
- ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด
พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงอาหาร (500 ที่นั่ง)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด
พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ)
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร
ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม และยิมกีฬา
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
มีห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์

โรงฝึกงาน (แบบ 102/27)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหินลอนเล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)
- อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)
-

อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบื้องเคลือบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีไฟฟ้า ประปาและทาสี
มีห้องส้วม และเครื่องสุขภัณฑ์
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อขนาดมาตรฐาน

สนามกีฬาอเนกประสงค์
- พื้น คสล. ขัดเรียบ

- ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา (Acrylic Floor Coating)
- ขนาด กว้าง 27 x 36 เมตร
- ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล ชาย - หญิง 2 สนาม
สนามเซปัคตะกร้อ ชาย - หญิง 2 สนาม

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42
- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42
- ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร
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สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พิเศษ
- ขนาดสนามกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร
- มีลู่วิ่ง 8 ลู่
- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
- มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด 18 x 31 เมตร
- ตีเส้นสนามตามแบบ
- เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยึดติดกับที่หรือชนิดโครงเหล็ก
ยึดติดกับที่หรือเคลื่อนที่ได้

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร
ขนาด 4 ที่นั่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
ทาสี

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร
ขนาด 4 ที่นั่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร
ทาสี

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร
ขนาด 10 ที่นั่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร
ทาสี
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เสาธง สูง 12 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13317 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตัง้ เสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล. ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ

เสาธง สูง 18 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13318 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตัง้ เสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ

รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- ฐานตอกเข็ม คสล./เข็มไม้/ไม่ตอกเข็ม
- คานคอดิน เสา และทับหลัง คสล.
- ก้าแพงของรั้วทัง้ 3 ชนิดก่อด้วยซีเมนต์บล็อกโชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน
ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทับหลัง
- ทาสี
- สูงจากพื้นดิน 2 เมตร

รั้วลวดหนาม สูง 7/9 เส้น
- เสา คสล. ส้าเร็จรูป ใช้ลวดหนามเบอร์ 12 ไม่น้อยกว่า 7/9 เส้น
- สูงจากพื้นดิน 2 เมตร
- ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
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6. ผิวจราจร
ผิวจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร
- ก่อสร้างภายในบริเวณจากถนนใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่รวมวัสดุรองพื้น
- ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร รอยต่อ 20 มิลลิเมตร

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร
- ใช้ส้าหรับลานจอดรถ หรือเป็นที่ตากเมล็ดพืช
- ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผิวคอนกรีตเท่านั้น
- ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร

7. งานถนน(ผิวทางและพื้นทาง)
ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
-

ผิวทาง DBST กว้าง 6 เมตร หนา 2.50 เซนติเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร
รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร
วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร
ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจรและปลูกหญ้า

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร
- พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร
- ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร
- พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า

ถนนเคปซีล ชั้น 6/9
-

ผิวทางเคปซีลกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
พื้นทางหินคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร
รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร
วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร
ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า
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8. ข้อมูลอื่น ๆ สาหรับประกอบการพิจารณา
- การดาเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F

การดาเนินการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
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ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารที่ทาการ อาคารอยู่อาศัยรวม
และบ้านพัก
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หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ
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ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แนวทาง และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่ อ เหลี่ ย ม และหลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งชลประทาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง จํานวน
4 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมชลประทาน ให้ดําเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ 3 การใช้ ง านระบบคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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สาระสาคัญ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(แนบท้ายประกาศ)

1. หลักการและเหตุผล
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดาเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณ
พร้อมสาหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบคานวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อ สร้า ง เพื่อ ใช้เ ป็น ฐานสาหรับ เปรีย บเทีย บราคาที่ผู้ยื่น ข้อ เสนอได้ยื่น ข้อ เสนอไว้ ใ นกระบวนการ
จัด หาผู ้ร ับ จ้า งก่ อ สร้ างตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จั ด จ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยต้องนาไปกาหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้ง
ต้องนาไปประกาศเปิดเผยตามข้อกาหนดตาม มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญชี กลางตามวิ ธี การที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการจัดทา
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ” ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ ราคากลางและ
รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผล
การดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔
กาหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๒) กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้ องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการกาหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิ ทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการกาหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ
และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
/(๙)...
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-2(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๓๕ กาหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการต้องพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลั ก เกณฑ์ และวิธี การกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางในส่วนของงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ ป ระกอบการได้ พิ จ ารณา เห็ น ควรก าหนดให้ หลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 13 มีนาคม 2555 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 (1) และให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คานวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลั กเกณฑ์ก ารค านวณราคากลางงานก่ อสร้ างนี้ ประกอบด้ว ยเอกสารหลั กเกณฑ์ ก ารค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ตามเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 เล่ม ดังกล่าว มีสาระสาคัญ
ของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

2.1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ หน่วยงานของรัฐ นาหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ รวม 22 ข้อ ดังนี้
2.1.1 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ
2.1.2 หลั กเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ ยวกั บ การกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง รวมทั้งตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
2.1.3 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้าง โดยไม่คานึงถึง
วงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง
2.1.4 งานก่ อ สร้ า งที่ ต้ อ งค านวณราคากลางตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ หมายถึง
/(1)...
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-3(1) กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะ
คงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม
สิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย
การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทา และหรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อนาส่วนประกอบ
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป
การต่ อ เติ ม หมายถึ ง การดั ด แปลง เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ลดหรื อ ขยาย
ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม
การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดาเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติ
ดังเดิม
ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว ต้องมี
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและจาเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดาเนินการด้วย
(2) งานก่อสร้างดังกล่าวตาม (1) ต้องดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจั ดซื้อจั ดจ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
2.1.5 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางต้ อ งเลื อ กใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
(1) งานก่อ สร้า งที่อ ยู่ใ นกลุ่มงานก่อ สร้า งอาคาร ให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์ก ารคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
(2) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(3) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(4) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
2.1.6 เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและ
ไม่ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ จึ ง ก าหนดความหมายและขอบเขตของงานก่ อ สร้ า งส าหรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม ไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน
และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสาหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ
ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้ า อาคาร
สานักงาน อาคารที่ทาการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด
/สุเหร่า...
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-4สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ สถานีนาร่อง
สถานี ขนส่ งฯ หรื อสิ่ งก่อสร้ างอื่น ที่มีลั กษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ ายกับสิ่ งก่อสร้างดังกล่ าว
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ และหรื อเข้าไปใช้ส อยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง
งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) งานภูมิทัศน์และอัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่
เล่นกีฬาและหรือออกกาลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล
สนามแบดมินตัน สระว่ายน้า สวนสาธารณะ เป็นต้น
(2) ป้ า ยและหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ ติ ด หรื อ ตั้ ง เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ
เพื่อการโฆษณา
(3) ถนน ทางเท้า พื้นที่ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลาน
คอนกรีต และหรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง
อาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(4) รางระบายน้า ท่อระบายน้า บ่อพัก บ่อบาบัดน้าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้า
ถังพักน้ า งานระบบประปา งานปั กเสาพาดสาย หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(5) สระน้ า น้าพุ เขื่อ นกันดิน สะพานข้ามคูคลอง ทางเดิน งานปลู กต้นไม้
งานประติมากรรม งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ
งานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(6) เสาธง รั้ ว ก าแพง ประตู รั้ ว และหรื อ ป้ อ มยาม ภายในบริ เ วณซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(7) งานตกแต่ ง ภายในและหรื อ งานก่ อ สร้ า งอื่ น ใด ภายในบริ เ วณซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(8) งานระบบปรั บ อากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิ ฟ ต์ แ ละบั น ไดเลื่ อ น
งานระบบเครื่องกล งานระบบพิเศษอื่นๆ และหรืองานอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in)
(9) งานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
งานก่อสร้างชลประทาน และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กาหนด
งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง ปรับ ปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน
และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้าเพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง
การเกษตรกรรม การป้องกันน้าเค็ม การป้องกันน้าท่วม การผันน้า การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทาการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เขื่อนทดน้า อาคารประกอบ
ของเขื่อนทดน้า เขื่อนเก็บกักน้า อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้า คลองส่งน้า อาคารของคลองส่ งน้า
คลองระบายน้า คูส่งน้า คูระบายน้า สถานีสูบน้า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมี
ลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย
งานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบารุงรักษา
ทางหรื อ ถนน ซึ่ ง จั ด ไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ ไ ม่ ร วมทางรถไฟ
ไม่ ว่ า ในระดับพื้นดิน ใต้ หรื อเหนื อพื้นดิน และให้ หมายความรวมถึ งที่ดิ น พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่ อกลม
รางระบายน้า ร่องน้า กาแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย
/เครื่อง...
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-5เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคาร และหรือสิ่งอื่นใด
อันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่
งานก่อสร้างทาง และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ
และหรือการบารุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดิ นข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือเหนือพื้นดิน
และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสาหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อ
ประโยชน์ แก่งานก่อสร้ างสะพานและท่อ เหลี่ ยม และหรือผู้ ใช้สิ่ งก่อสร้างที่เป็น งานก่อสร้ างสะพานและ
ท่อเหลี่ยมนั้นด้วย
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าว กาหนดขึ้นเพื่อให้การเลื อกใช้
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น
2.1.7 สาหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม
ตามที่กาหนดตามข้อ 2.1.6 โดยตรง ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ และหรือรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน
หรือขอบเขตของงานก่อสร้างนั้น สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด ให้ใช้หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนดสาหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น
ในกรณี ที่ เ ป็ น โครงการงานก่ อ สร้ า งซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงานหรื อ โครงการก่ อ สร้ า ง
หลายโครงการ มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้
เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม ตามที่กาหนดตามข้อ 2.1.6
และไม่สามารถคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้ ให้กาหนดหลักเกณฑ์
หรือวิธีการกาหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างและลักษณะงาน
ในส่วนใดสามารถนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
2.1.8 กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือ
กลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งตามความหมายและขอบเขตของงานก่ อ สร้ า งตามที่ ก าหนดตามข้ อ 2.1.6 มากกว่า
1 กลุ่มงาน มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่ อสร้าง
ดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนดสาหรับ
แต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนด
สาหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดนั้น เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง
กรณีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง
ไปคานวณหรือเทีย บหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาคานวณกับค่างานต้น ทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2.1.9 กรณี ที่ ใ นรายละเอี ย ดของการค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
(1) ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
/(2)...
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-6(2) การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามลาดับ ดังนี้
(2.1) ราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งตามที่ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
(2.2) วัส ดุก่อสร้างรายการใดที่ส านัก งานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า
หนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณา
จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
(2.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และส านั กงานพาณิ ชย์ จั งหวั ดใกล้ เคี ยง ไม่ มี ข้ อมู ลราคาเผยแพร่ ไว้ ให้ ผู้ มี หน้ าที่ ค านวณ
ราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ ในการสืบ
และกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(3) การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่ง
วัสดุก่อสร้างตามลาดับ ดังนี้
(3.1) ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
เผยแพร่
(3.2) วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิช ย์จั งหวัดที่สถานที่ก่ อสร้าง
ตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ ไว้ ให้ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิช ย์จังหวัดใกล้ เคียง
เผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า หนึ่งจังหวัด
ให้ใช้ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
(3.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ และสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบและ
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบ
และกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(3.4) ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ ของจังหวัด
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่ อสร้างมากที่สุดออกไป
ตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1.9 (3) (3.1) ข้อ 2.1.9 (3) (3.2)
และข้อ 2.1.9 (3) (3.3) ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่
คานวณราคากลางจัดทาบั น ทึกแสดงรายละเอียดของการสื บและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสาร
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(4) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนั้น
จ าเป็ น ต้องใช้วัส ดุ ก่ อสร้ า งบางรายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัส ดุ ก่ อสร้ างที่ กาหนดคุ ณลั ก ษณะ
/เป็น...
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-7เป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 2.1.9 (2) สาหรับ
กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) สาหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทาได้
โดยให้ สื บและใช้ร าคาวัส ดุ ก่ อสร้ างที่ มี ร ะยะทางใกล้ ส ถานที่ ก่ อสร้ างมากที่สุ ดออกไปตามล าดั บ หรื อตาม
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กาหนดในแบบก่อสร้าง ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง สาหรับกรณี
ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้กาหนดราคา
และแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการคานวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสื บ และก าหนดราคา รวมทั้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ประกอบไว้ กั บ เอกสารการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย
(5) กรณีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ
หลายรายการ ให้คานวณค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี โดยผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางสามารถใช้ อั ต ราค่ า ขนส่ ง ตามตารางและหลั ก เกณฑ์
การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริง
เป็นเกณฑ์การคานวณ
(6) หน่วยงานของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดาเนินการตามข้อ 2.1.9 (2) (2.3) สาหรับการก่อสร้าง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) (3.3) และข้อ 2.1.9 (3) (3.4) สาหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
รวมทั้งที่ต้องดาเนินการตามข้อ 2.1.9 (4) ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ
ใช้อ้างอิง และอานวยความสะดวกในการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ของหน่ ว ยงาน โดยผู้ มีหน้ าที่คานวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่ งวัสดุ ก่อสร้างตามบั ญชีดังกล่ าว
มาใช้คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมี
การปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
(7) การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กาหนดไว้ในรายละเอียดการคานวณของแต่ละหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่ อสร้ าง และตามที่ คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประกอบการ
กาหนด
(8) ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
(8.1) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนั้น
(8.2) ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(8.3) ส่ ว นภู มิภ าค หมายถึ ง พื้ น ที่ จั ง หวั ด อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก รุง เทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(8.4) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติด
กับท้องที่ หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
(8.5) วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
/(8.6)...
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-8(8.6) การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือ
แหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
(8.7) ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัส ดุ ก่ อสร้ าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบ และ
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็น ว่ามีคุณลั กษณะเฉพาะใกล้เคียงกับ ที่กาหนด
ในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้
(8.8) ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ หมายถึง
ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัส ดุ
ก่อสร้างจากแหล่งอื่นๆ ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามลาดับ
(8.9) ราคาเฉลี่ ย หมายถึ ง การน าราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจากหลายแหล่ ง
มาคานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย
(8.10) ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว
ราคาที่มีหรือสืบนั้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้
(8.11) การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้คานวณหรือประเมินจากแหล่ง
วัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คานวณหรือประเมินจาก
แหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น
(8.12) แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจาเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนด
และบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง
2.1.10 ให้กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและสานัก งาน
พาณิช ย์ จั งหวัด) พิจ ารณาเผยแพร่ ร าคาวัส ดุก่อสร้างให้ ครอบคลุ มประเภทและรายการที่จ าเป็นส าหรั บ
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง
2.1.11 ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อั ตราราคางานดิน
อัตราราคางานปรั บ ปรุ งฐานรากและงานระเบิดหิ น รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด ให้กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปรั บ ปรุ ง ตารางค่ า ขนส่ ง
วัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหินรวมทั้งรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ามัน
สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.12 อัตราค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ
ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
/ให้...
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-9ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่าและหรือสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและ
ถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.13 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากาหนดค่าดอกเบี้ยสาหรับการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กาหนด
เป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กรมบัญชีกลางกาหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ ย ฯ
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 พร้อมทั้งจัดทาและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย
2.1.14 อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น
ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ ย นแปลงอั ต ราภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าและแจ้ ง เวี ย นตาราง Factor F ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย
2.1.15 ในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จะต้องกาหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจานวนเงิน
ในแต่ละงวด โดยคานึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
2.1.16 ในการออกแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของโครงการ
งานก่อสร้างจะดาเนินการเอง หรือ ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ อื่น หรือจะดาเนินการจัดจ้างออกแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ก็ได้
ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทารายการ ปริมาณงาน
และราคา และประมาณการราคาในเบื้ อ งต้ น ไว้ ด้ ว ย รวมทั้ ง ต้ อ งรั บ รองแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง
และรายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง
ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทารายการ ปริมาณงาน และราคา
และการประมาณการราคาในเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้
ทั้ ง นี้ การออกแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว ให้ ร วมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย
2.1.17 ให้มีคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
/(1)…
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- 10 (1) องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย ประธานซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการหรื อ เที ย บเท่ า
โดยคานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาคัญ 1 คน และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ที่ได้รั บการแต่งตั้งเป็นส าคัญ และควรมีผู้ มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา
ร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอก
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
องค์ประชุมของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
(2) อ านาจหน้ า ที่ ให้ ค ณะกรรมการก าหนดราคากลางมี อ านาจหน้ า ที่
และรั บ ผิ ด ชอบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งครั้ ง นั้ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อ สร้า ง แล้ว นาเสนอหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ผ่า นหัว หน้า เจ้า หน้า ที่พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ
ก่อ นการจัด ทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทาเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสาร
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางคานวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น สมควรจ้ า งเป็ นฐานในการค านวณ ให้ คณะกรรมการกาหนดราคากลางหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
การแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
กาหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอานาจ
ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
กรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจานวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเพื่อทาหน้าที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้า ง
ก็สามารถกระทาได้ โดยองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดราคากลางต้องเป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น รวมทั้ ง ให้ ร ะบุ ห รื อ ก าหนดภารกิ จ และระยะเวลาในการด าเนิ น งาน
ของคณะกรรมการกาหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคาสั่งแต่งตั้งด้วย
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลัง กาหนด
2.1.18 กรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใน
30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนด
สาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
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ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรา
ราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งใช้ในการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการ
สาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้ง
การเปลี่ยนแปลง
หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตาราง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ าง และหรื อรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้ง
หนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
สามารถคานวณราคากลางใหม่ไ ด้ทั น ก่อ นการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ประกาศร่ างขอบเขตของงาน หรื อตามที่กาหนดส าหรับ การจัดจ้ างก่ อสร้า งด้ว ยวิธี การอื่ น แล้ ว แต่ก รณี
ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางคานวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คานวณใหม่นั้น เป็นราคากลาง
ในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตรา
ราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับ
การถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด
รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ภายหลังวันประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่าง TOR หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี
ก็ให้ดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่
หมายเหตุ 1. คาว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่
หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง
2. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่ าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการ
สาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) แต่ห น่ ว ยงานของรัฐ นั้นยังไม่ได้รั บแจ้งเป็นหนังสื อ หน่ว ยงานของรัฐ นั้ น
สามารถดาเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว
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เปิ ด เผยข้ อ มู ล ราคากลาง ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
(www.gprocurement.go.th) โดยให้ แ นบรายละเอี ย ดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of
Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ พร้อมกับการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ รายละเอียดการคานวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ที่ต้อง
ประกาศเปิดเผยดังกล่าว ให้หมายถึง รายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบฟอร์ม ดังนี้
(1) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบฟอร์ม ปร. 4 , ปร. 4(พ) , ปร. 5(ก) ,
ปร. 5(ข) และ ปร. 6
(2) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(3) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน
2.1.21 สาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.22 ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งกากับดูแลการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รวมทั้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะท างานต่ า งๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบียน
ผู้ ป ระกอบการ ให้ มีอานาจหน้ าที่น อกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้แล้ ว ในหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ ดังนี้
(1) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ เ อกสารหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้ างนี้ รวมทั้ง หลั กเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนา จั ดทาคู่มือ และดาเนินการฝึกอบรม
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การก าหนดราคากลางงานก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง นี้ รวมทั้ ง การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(3) ศึกษาวิเคราะห์ สารวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการ
ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างและการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2.2 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
ได้จาแนกงานก่อสร้างของทางราชการ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน แต่เนื่องจาก
กลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งทางและกลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งสะพานและท่ อ เหลี่ ยมมี โ ครงสร้ างทางวิศ วกรรม ค่ า ก่ อ สร้ าง
และวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกัน จึงได้กาหนดรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น จากเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
จ านวน 4 เล่ ม จึ งประกอบด้ว ยหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 หลั กเกณฑ์ ได้แก่
หลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คานวณ
ราคากลางจึ งต้ อ งเลื อ กใช้ห ลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ างให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ก าหนดส าหรับ
แต่ละหลักเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารให้ ใช้
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยมให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างที่
อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์ก ารคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มีสาระสาคัญของ
โครงสร้างและองค์ประกอบในการคานวณราคากลาง สรุปได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
2.2.1 หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น หรื อ ราคาทุ นของงานก่ อ สร้ าง (ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อ สร้าง)
ซึ่ ง ก าหนดให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารถอดแบบก่ อ สร้ า งตามหลั ก สถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง มี ส าระส าคั ญ
แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดในการถอดแบบคานวณราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกาหนดรายการงานก่อสร้าง
หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
การก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น จริ ง รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดในการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยส าหรั บ
รายการงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) โดยกาหนดไว้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางต้องนาไปใช้
ปฏิ บั ติ ใ นการถอดแบบก่ อ สร้ า งและค านวณค่ า งานต้ น ทุน ต่ อ หน่ว ย ตามที่ แ ต่ ล ะหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
(2) รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้า ง เป็น
ส่ ว นของข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดที่ ต้ อ งน ามาค านวณกั บ ปริ ม าณงานหรื อ ค านวณในสู ต รค านวณค่ า วั ส ดุ
มวลรวมต่อหน่วย สาหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หรือนาไปคานวณ
ในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย สาหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เช่ น
ราคาและแหล่ งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตาราง
ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
ตารางอัตราราคางานดิน (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน) เป็นต้น
/(3)...
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- 14 (3) หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่างานต้นทุน เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ
ค่ า งานต้ น ทุ น ของแต่ ล ะรายการงานก่ อ สร้ า ง และการรวมค่ า งานต้ น ทุ น ของทุ ก รายการงานก่ อ สร้ า ง
ได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง มีสาระสาคัญพิจารณาได้เป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสารวจและกาหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัด
ปริมาณงาน และปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง โดยใช้
หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และวิธีการในการถอดแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดในส่วนของหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดในการถอดแบบคานวณราคากลาง จะได้รายการงานก่อสร้างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
(แบบก่อสร้าง) รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้าง
กรณี ข องหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งทาง สะพาน
และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลังจากถอดแบบก่อสร้า ง
ได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว
ต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสาหรับการคานวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
กรณีของหลั กเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่ อสร้า งอาคาร รายการ
งานก่อสร้างใดที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือ
สูตรสาหรับการคานวณหาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
2) น าข้ อ มู ล หรื อ รายละเอี ย ดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้ างที่เ กี่ย วข้ อ ง ตามที่กาหนดในส่ ว นของรายละเอีย ดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ เป็นต้น มาคานวณกับ
ปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างกาหนด
กรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในทุกรายการ
งานก่อสร้าง ให้นารายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคานวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย
ก็ให้นาค่าวัสดุและหรื อค่าแรงงานไปแทนค่า ในสู ตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการ
งานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงนาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยที่คานวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการ
งานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
กรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้างให้นารายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ค่า Operating Cost เป็นต้น ไปคานวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงนาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่คานวณได้ไปคูณ
ปริมาณงาน จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
3) รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ค่างานต้นทุนรวมทั้ง
โครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง
2.2.2 หลั กเกณฑ์ การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อสร้ า ง (Indirect Cost)
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ รวมได้เป็น 4 หมวดใหญ่
ได้ แก่ หมวดค่ าอ านวยการ หมวดค่ า ดอกเบี้ ย หมวดค่ า ก าไร และหมวดค่ า ภาษี โดยในส่ ว นของหมวด
ค่าอานวยการ ยังประกอบด้วยหมวดย่อย รวม 4 หมวด และในแต่ละหมวดย่อยจะประกอบด้วยรายการ
/ค่า...
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- 15 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับของแต่ละหมวดย่อยนั้น เช่น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสานักงาน ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ค่าโรงเก็บวัสดุชั่วคราว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อความสะดวกต่อการนาไปใช้ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการคานวณ และง่ายต่อการตรวจสอบ
ได้คานวณรวมค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน งานก่อสร้างดังกล่ าวทุกรายการ ทั้งในส่วนของหมวดค่าอานวยการ
หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากาไร และหมวดค่าภาษี แล้วกาหนดไว้เป็นค่าๆ เดียวเมื่อเทียบกับค่างานต้นทุน
(Direct Cost) 1 หน่วย สาหรับในแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กาหนด เรียกว่า “ค่า Factor F”
โดยนาค่างานต้นทุน (Direct Cost) มากาหนดเป็นช่วงๆ แล้วคานวณค่า Factor F กาหนดไว้เป็นค่า Factor F
สาหรับของละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กาหนดนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีของงานก่อสร้างอาคาร
ที่ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2922 ที่ค่างานต้นทุน 50 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2133
ที่ค่างานต้นทุน 200 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.1988 เป็นต้น โดยเมื่อคานวณค่า Factor F กาหนดไว้
ครบทุกช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนด จะได้ตารางสาเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง Factor F”
เนื่ อ งจากงานก่ อ สร้ า งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งแม้จะมีหมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างประกอบด้วย
4 หมวดใหญ่เหมือนกัน แต่รายการและอัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ว นของหมวดค่าอานวยการ
มีร ายละเอีย ดรายการ อัตราค่าใช้จ่ าย และการคานวณที่ต่างกัน จึงได้จัดทาตาราง Factor F เพื่อใช้กับ
3 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 ตาราง ตามกลุ่มงานหลักดังกล่าว ได้แก่ ตาราง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ ย ม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ที่กาหนด
2.2.3 หลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่จาเป็นต้องมี เป็นส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดและตามสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า งานสนั บ สนุ น
(Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสาหรับการก่อสร้าง
และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องมี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย
แต่มีเฉพาะในบางโครงการงานก่อสร้างและในบางสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถที่จะกาหนดไว้ ในส่วนของค่างาน
ต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ได้ ตัวอย่างเช่น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกาหนดให้ ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผู้ ควบคุมงาน
ในโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้าง
อาคารสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการกาหนดให้ ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้า ง
ตามกฎหมายแรงงาน การทา Benchmark สาหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจั ดทาระบบป้องกัน ฝุ่ น
ตามข้ อ บั ง คั บ การท าระบบป้ อ งกั น ดิ น พั ง ค่ าใช้ จ่ ายกรณี ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานพั ก ในบริ เ วณที่ ก่ อ สร้ า ง
(ค่าพาหนะไป-กลั บที่พัก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการทดสอบการทรุดตัว ของอาคารขณะก่อสร้า ง
เป็นระยะๆ และการทาอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ เป็นต้น
การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดฯ ต้ อ งค านวณรวมในราคากลาง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ล ะหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด ซึ่งสรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้
/(1)...
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(1) ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางพิ จ ารณาก าหนดรายการค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คานวณ
ราคากลางนั้น ว่าจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
(2) แสดงรายละเอียดการคานวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมี
ของแต่ละรายการ ลงใน “แบบแสดงการคานวณและเหตุผลความจาเป็นสาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ”
โดยรายการใดต้องชาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
(3) นาผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ของแต่ละรายการ ไปสรุป รวมไว้ใน
“แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ”
(4) ใน “แบบแสดงรายการ ปริ ม าณงาน และราคา ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ” ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ ใส่ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีสาหรับโครงการงานก่อสร้างนั้นทั้งโครงการ
งานก่อสร้าง
(5) นาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปรวมกับ
ค่าก่อสร้างในส่ว นอื่น ๆ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามที่แต่ล ะหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่ อ สร้ า งก าหนด จะได้ ร าคากลางงานก่ อ สร้ า งนั้ น ทั้ ง โครงการงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง รวมค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว
2.2.4 หลั ก เกณฑ์ ก ารสรุ ป ค่ า ก่ อ สร้ า งเป็ น ราคากลางและการจั ด ท ารายงาน เป็ น
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการน าค่ า งานต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง และค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ มาคานวณรวมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ได้เป็นราคากลางทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมไปถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบ
และจัดทารายงานการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จาแนกเป็น การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจัดทารายงานหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจั ดทารายงานหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม และการสรุป
ค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงานหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

/โครงสร้าง...
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แสดงเป็นแผนภาพรวมได้ ดังนี้

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง 4 เล่ม ได้ที่ www.gprocurement.go.th

3. ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่นาหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง มาพัฒนาเป็นระบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางต้องนารายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน
เพื่อนาเข้าไปคานวณในระบบฯ จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิช ย์
และข้อมูลรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/
ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าดาเนินการจากตารางค่า Operating Cost
และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น มาใช้คานวณ สาหรับงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่กาหนดไว้แล้วในระบบฯ มาคานวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยตามที่หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนดให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อรวมค่างาน
ต้ น ทุ น ทั้ ง โครงการงานก่ อ สร้ า งแล้ ว ระบบฯ จะประมวล และน าค่ า Factor F รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ (ถ้ามี) มาคานวณเป็นราคากลางของทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้นๆ และเมื่อคานวณได้ราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะส่งข้อมูลราคากลางและรายงานการคานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป
/ทั้งนี้...
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ราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 ระบบ ได้แก่ ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ระบบการคานวณราคากลางที่ถูกต้องตรงตามประเภทของ
งานก่อสร้างทีห่ ลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
การคานวณราคากลางตามระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการกาหนดราคากลางเข้าสู่ ระบบฯ และกรอกรายละเอียดของโครงการ
งานก่อสร้าง เพื่อกาหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการคานวณรวมทั้งตาราง Factor F
(2) นารายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบฯ โดยสามารถนาเข้าได้
2 ช่องทาง คือ นาเข้าบนระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์
(3) รายการงานก่ อ สร้ า งที่ น าเข้ า ระบบฯ แบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี ได้ แ ก่ รายการ
งานก่อสร้างที่ไม่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และรายการงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
(Unit Cost) โดยกรณีที่ไม่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการคานวณ เช่น ราคาวัส ดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น จากฐานข้อมูล ในระบบฯ ส าหรับรายการ
งานก่ อ สร้ า งที่ ต้ อ งค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย ระบบฯ ค้ น หาสู ต รการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น
ต่อหน่วยซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระบบฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคานวณ เช่น
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่างานต่างๆ เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ มาคานวณในสูตรการคานวณ
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
(4) ระบบฯ จะค านวณรวมค่ า งานต้ น ทุ น ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณตามข้ อ 1 และข้ อ 2
มาคานวณรวมกับค่า Factor F ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (ถ้ามี) จนได้ราคากลาง
งานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมถึงการจัดทาและพิมพ์รายงานและรายละเอียดการคานวณ
ราคากลางตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
(5) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว ประธาน
กรรมการกาหนดราคากลางจะเป็นผู้บันทึกการอนุมัติราคากลางในระบบฯ จากนั้นระบบคานวณราคากลางฯ
จะส่ ง ข้ อ มู ล รายงานการค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งไปยั ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป
(6) ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน
หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
คณะกรรมการกาหนดราคากลางดาเนินการทบทวนราคากลางในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน
(7) นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามที่ห ลั กเกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่อสร้ างกาหนดต่ อ ไป นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถ
ออกแบบรายงานการค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งเป็ น ไฟล์ Excel เพื่ อ อ านวยความสะดวกน าไปใช้
ประกอบการจัดทา BOQ. ในขั้นตอนการทาสัญญาจ้างก่อสร้างหรือเพื่อการอื่นได้ด้วย
/ภาพ...

ผ-79
- 19 ภาพรวมของระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th
หลั ก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี ก าร และก าหนดการใช้ ง านระบบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการมอบหมาย

ผ-80
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการคานวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)
สาหรับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้
งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) (คิดที่ราคาน้ามันดีเซล.........)
Para Soil Cement Base
ปริมาณงาน
= (1)
ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง
= (2) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)
= (3) บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง
= (4) บาท/ลบ.ม.
รวม (2)+(3)+(4)
= (5) บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว
[(5) x 1.6]
= (6) บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ (5%) = 100 กก. [100 x (A)]
= (7) บาท/ลบ.ม.
ค่ายางพารา (NR-Preblend) = 13.59 ลิตร [13.59 x (B)] = (8) บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / (1)
= (9) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)
= (10) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)
= (11) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)
= (12) บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)
= (13) บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ : 1. ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจาก
เครื่องผสมถึงหน้างาน (L/4)
2. วิธีดาเนินการ ให้ดาเนินการตามข้อกาหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง
3. คาอธิบายประกอบ
(1) หมายถึง ได้จากการถอดปริมาณ
(2) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ

ผ-81
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(3) (4) (10) (11) และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการ
และค่าเสื่อมราคา
(A) และ (B) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ผ-82
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ย กเลิ ก ความในเอกสารแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ข้อ 2.1.9 และหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง
และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หน้า 135 - 138 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่ อ เหลี่ ย ม หน้ า 249 - 251 และหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ชลประทาน หน้า 100 - 103 โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ผ-83
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(แนบท้ายประกาศ)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ดาเนินการ ดังนี้
“กรณีที่ในรายละเอี ย ดของการค านวณตามหลั กเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
2. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เผยแพร่
2.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้
ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง
2.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
2.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 2.3 หรือไม่ก็ได้
2.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลาง สื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่าสุด
ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่
3.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้ งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ใ ช้ ร าคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการนั้ น ตามที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคา
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
3.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานพาณิชย์จั งหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสานักงานพาณิช ย์จังหวัดใกล้ เคียง เผยแพร่
/ให้ใช้...
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-2ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 3.3 หรือไม่ก็ได้
3.5 กรณี วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการใดที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางสื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้ร าคาต่าสุ ดซึ่งพิจ ารณาจากราคาวัส ดุรวมค่า ขนส่ งถึ งสถานที่ ก่ อสร้า ง ทั้งนี้ ในการสื บและกาหนด
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสื บและ
การกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.6 ในกรณี ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งอยู่ ห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
เกิน 80 กิโ ลเมตร ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่าสุด ซึ่งพิจารณา
จากราคาวัส ดุร วมค่าขนส่ งถึงสถานที่ก่ อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.5
ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย
4. กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจาเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้าง
บางรายการเป็ น จ านวนมาก และหรื อเป็ น วัส ดุก่อสร้างที่ กาหนดคุ ณลั กษณะไว้ เป็น การเฉพาะ และหรื อ
ต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างราย การนั้น
จากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 2 สาหรับกรณีการก่อสร้าง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3 สาหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทาได้ โดยให้สืบและใช้ราคา
วัส ดุก่อสร้ างที่ตรงตามคุ ณลั กษณะเฉพาะของวั ส ดุ ก่ อสร้ างตามที่ ก าหนดในแบบรู ปรายการงานก่ อ สร้ า ง
โดยใช้ราคาต่าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทัง้ นี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
5. กรณี ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งอาคารตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ
ให้คานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาเป็นเกณฑ์การคานวณ
6. หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูล และกาหนด
ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ 2.3 ข้ อ 2.4 และข้ อ 2.5 ส าหรั บ การก่ อ สร้ า ง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 สาหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ทีต่ ้องดาเนินการตามข้อ 4 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิงและ
อานวยความสะดวกในการสื บ และก าหนดราคาและแหล่ งวัส ดุ ก่ อสร้า งของผู้ มีห น้า ที่ คานวณราคากลาง
/ของ...
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ของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ คานวณราคากลางสามารถนาราคาและแหล่ งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่ าว
มาใช้คานวณราคากลางตามหลั กเกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อสร้ า งได้ ตามความเหมา ะสม ทั้ง นี้
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
7. การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดการค านวณของแต่ ล ะหลั ก เกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
8. ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
8.1 ราคาปั จ จุ บั น หมายถึ ง ราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในช่ ว งระยะเวลาที่ ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้น
8.2 ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.3 ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.4 ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ห รือ
จังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
8.5 วัส ดุก่อสร้ าง ให้ ห มายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่ วนประกอบหรือเป็นส่ วนหนึ่ง
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
8.6 การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
8.7 ราคาวัสดุที่ใช้คานวณในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์
ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ
8.8 ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ร าคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กาหนดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
8.9 การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้
ให้คานวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คานวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คานวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น
8.10 ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจานวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โครงการงานก่อสร้างที่คานวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง
8.11 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนดและบันทึกเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง”
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หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานของรัฐมีแ นวทางปฏิบัติในการคานวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ สู ต รการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ถนนดิ น ซี เ มนต์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ด้ ว ยยางธรรมชาติ ส าหรั บ งานถนนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้ ร ถเกลี่ ย
(Motor Grader) เพิ่มเติมไว้ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิน่ ด้วยกระบวนการ
Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) หนา...................ซม. (คิดที่ราคาน้ามันดีเซล.........)
Para Soil Cement Base ปริมาณงาน
= (1)
ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง
= (2) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)
= (3) บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง
= (4) บาท/ลบ.ม.
รวม (2)+(3)+(4)
= (5) บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว
[(5)x1.6]
= (6) บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ (A%)= B กก.
[Bx(C)]
= (7) บาท/ลบ.ม.
***ค่าปูนขาว ไม่น้อยกว่า 2%= D กก. [Dx(E)]
= (8) บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม= 13.34 ลิตร [13.34 x (F)] = (9) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม)
= (10) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)
= (11) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)
= (12) บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (6)+(7)+(9)+(10)+(11)+(12)
= (13) บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ : 1. ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดาเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามข้ อ แนะนาการก่ อ สร้า งถนนดิ นซี เ มนต์ ปรั บปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น คู่มือแนะนาการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น และคู่มือการออกแบบส่วนผสม
(Job Mix Formula) ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

2. คาอธิบายประกอบ
(1) หมายถึง ปริมาณ Para Soil Cement Base ที่ได้จากการถอดแบบ
(2) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ
(3) (11) และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา
(4) หมายถึง ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(10) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
(A) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้
(B) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ X หน่วยน้าหนักลูกรังแห้ง X 1,000/100
หน่วย กิโลกรัม
(C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
(D) หมายถึง ปู น ขาวไม่น้อยกว่า 2% x หน่ว ยน้าหนักลู กรังแห้ ง x 1,000/100
หน่วย กิโลกรัม
(E) หมายถึง ราคาปูนขาว รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน หน่วย บาท
(F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม F = 40.13 + (0.30 x ราคายางพาราสด)
ราคายางพาราสด จาก Thailand Rubber Price การยางแห่งประเทศไทย
(http://www.rubber.co.th)
3. ***ค่าปูนขาว กรณีที่สภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่กาหนด โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพวั ส ดุ ลู ก รั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 2% ของหน่ ว ยน้ าหนั ก ลู ก รั ง แห้ ง จะต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ในข้อ (8) ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบการคานวณราคากลางแหล่งวัสดุลู กรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามที่กาหนด
โดยจะต้องใช้ราคาที่ต่ากว่าเป็นราคากลาง

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
17.76
2.44
3.05
20.19
20.81

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
17.89
2.44
3.05
20.33
20.94

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.03
2.44
3.05
20.47
21.08

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.17
2.44
3.05
20.61
21.22
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.31
2.44
3.05
20.75
21.36

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.45
2.44
3.05
20.88
21.50

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.58
2.44
3.05
21.02
21.63

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.72
2.44
3.05
21.16
21.77
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-3ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.86
2.44
3.05
21.30
21.91

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.00
2.44
3.05
21.44
22.05

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.14
2.44
3.05
21.57
22.19

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.27
2.44
3.05
21.71
22.32
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.41
2.44
3.05
21.85
22.46

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.55
2.44
3.05
21.99
22.60

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.69
2.44
3.05
22.13
22.74

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.83
2.44
3.05
22.26
22.88
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.96
2.44
3.05
22.40
23.01

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.10
2.44
3.05
22.54
23.15

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.24
2.44
3.05
22.68
23.29

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.38
2.44
3.05
22.82
23.43
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-6ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.52
2.44
3.05
22.95
23.57

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.65
2.44
3.05
23.09
23.70

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.79
2.44
3.05
23.23
23.84

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.93
2.44
3.05
23.37
23.98
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-7ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.07
2.44
3.05
23.51
24.12

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.21
2.44
3.05
23.64
24.26

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.34
2.44
3.05
23.78
24.39

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.48
2.44
3.05
23.92
24.53
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.62
2.44
3.05
24.06
24.67

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.76
2.44
3.05
24.20
24.81

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.90
2.44
3.05
24.33
24.95

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.03
2.44
3.05
24.47
25.08
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-9ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.17
2.44
3.05
24.61
25.22

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.31
2.44
3.05
24.75
25.36

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.45
2.44
3.05
24.89
25.50

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.59
2.44
3.05
25.02
25.64

ผ-97
- 10 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.72
2.44
3.05
25.16
25.77

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.86
2.44
3.05
25.30
25.91

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.00
2.44
3.05
25.44
26.05

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.14
2.44
3.05
25.58
26.19

ผ-98
- 11 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.28
2.44
3.05
25.71
26.33

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.41
2.44
3.05
25.85
26.46

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.55
2.44
3.05
25.99
26.60

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.69
2.44
3.05
26.13
26.74

ผ-99
- 12 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.83
2.44
3.05
26.27
26.88

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.97
2.44
3.05
26.40
27.02

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.10
2.44
3.05
26.54
27.15

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.24
2.44
3.05
26.68
27.29

ผ-100
- 13 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.38
2.44
3.05
26.82
27.43

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.52
2.44
3.05
26.96
27.57

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.66
2.44
3.05
27.09
27.71

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.79
2.44
3.05
27.23
27.84
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.93
2.44
3.05
27.37
27.98

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
25.07
2.44
3.05
27.51
28.12

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
25.21
2.44
3.05
27.65
28.26

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
และตาราง Factor F
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี หน่ วยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่ าย
(Server) โดยเฉพาะและมี ความเร็วสั ญญาณนาฬิ กาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่ า
2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรั บการประมวลผลแบบ 64 bit มี หน่ วยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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3. ตู้สาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) ราคา
740,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Half-height หรือ Half-wide หรือ SingleWidth ได้ ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง
- มี Interconnect Module ทีใ่ ช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย หรือแบบ 16 Gigabit Fiber Channel หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอสาหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเต็มตู้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจานวนสิทธิ์ (License) ครบ
ตามจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
4. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1
ราคา 220,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีห น่ว ยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือดีกว่า แบบ
Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
ติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) แบบ Ethernet
ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5. แผงวงจรเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย สาหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 ราคา
500,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีห น่ว ยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid
State Drive หรื อดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไ ม่น้ อยกว่า 300 GB
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สาหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับ
ติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) แบบ Ethernet
ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดั บ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ บ นแผงวงจรหลั ก ที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้ อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี ห น่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
13. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 ราคา 11,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
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14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
15. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ
SAN (Storage Area Network) ได้
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด SATA หรื อ SAS หรื อ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 600 GB และ
มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
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18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 42,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กาหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผล
บังคับใช้
19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs
or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network
Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps
20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs
or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network
Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้
อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
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- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps
21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 850,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ Appliance หรื ออุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ ได้ มาตรฐาน สามารถเก็ บรวบรวมเหตุ ก ารณ์
(logs or Events) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น appliances และ non-appliances เช่ น Firewall,
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
- มีร ะบบการเข้ารหั ส ข้อมูล เพื่อใช้ยืนยันความถู กต้อ งของข้ อมูล ที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ
SHA-1 หรือดีกว่า
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server
เป็นต้น ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เป็นต้น
- สามารถทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps
22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 ราคา 240,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP
Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP
Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ราคา 1,000,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถตรวจสอบและป้ องกัน การบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,
ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack,
IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
- สามารถทาการกาหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)
และ Port Address Translation (PAT) ได้
- สามารถทางานลักษณะ Transparent Mode ได้
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 430,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
- สามารถตรวจจั บ วิ ธี ก ารบุ ก รุ ก และป้ อ งกั น เครื อ ข่ า ยได้ อ ย่ า งน้ อ ย ดั ง นี้ Signature matching,
Protocol/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow,
Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis,
DOS, DDOS
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)
- สามารถทางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า
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- สามารถตรวจจั บ วิ ธี ก ารบุ ก รุ ก และป้ อ งกั น เครื อ ข่ า ยได้ อ ย่ า งน้ อ ย ดั ง นี้ Signature matching,
Protocol/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow,
Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis,
DoS, DDoS
- สามารถทางานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
- เมื่ อ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ปั ญ หาสามารถท างานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Bypass Traffic) โดยช่ อ งสั ญ ญาณ
In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ
ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการส่งผ่านข้อมูล
ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้
- อุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอจะต้ อ งสามารถท างานแบบ In-Line (Bridge) หรื อ Transparent และ
Span-mode (Monitor) สาหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย
- มีความสามารถในการทางานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้
- สามารถปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) กับอุปกรณ์ภายนอกได้
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้
- Cross-site Scripting
- Cookie Poisoning
- Buffer Overflow
- SQL injection
- สามารถทารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถทางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
28. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
29. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
30. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad)
ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack
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31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+)
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
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- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรั บ สั ญ ญาณขาเข้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ช่ อ งสั ญ ญาณ และส่ ง สั ญ ญาณขาออกไม่ น้ อ ยกว่ า 3
ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถค้น หาเส้ น ทางเครื อข่ ายโดยใช้โ ปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3,
RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
38. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 210,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื อ ข่ า ย
โดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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39. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)
ราคา 210,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น อุ ป กรณ์ (Hardware Appliance) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ก ระจายการท างานส าหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการทางานได้อย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ
Layer7 Load Balance
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่า งขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็ ว ในการพิม พ์ ร่ า งสี ส าหรั บ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรื อ
10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
44. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
45. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
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- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
48. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 54,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
50. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
52. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
53. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition
Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า
- มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ
2) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
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มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร
- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได้
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA)
หรือ Nylon ได้
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้
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54. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ากว่า 203 DPI หรือดีกว่า
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)
- ใช้สาหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm)
- มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 8 MB
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13 ได้
เป็นอย่างน้อย
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code , Datamatrix code , MaxiCode และ
PDF417 , ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้
55. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
56. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
57. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 29,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น สแกนเนอร์ ช นิ ดป้ อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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58. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
59. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
62. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
63. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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64. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
65. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 195 – 245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 – 225
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
66. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1%
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที
67. ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U
ราคา 40,000 บาทต่อเดือน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จานวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจานวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าสารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ารั่วซึม
68. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ ไม่รวมราคา
การให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
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- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่า
69. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคา
การให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดาเนินการสารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ทีใ่ ห้บริการเช่า
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
71. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 28,000 บาทต่อชุด
72. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด
73. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)
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ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ
พื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจาเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาที่กาหนด ในการจัดซื้อควรกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ให้ พิจ ารณาใช้งานซอฟต์ แวร์ ป ระเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณ ฑ์ ค อมพิว เตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การลดหรื อ เลิ ก ใช้ วั ส ดุ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design
for End of Life), การยื ดอายุ การใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
8. ควรพิ จ ารณาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า พื้ น ที่ ตู้ Rack ส าหรั บ วางระบบคอมพิ ว เตอร์ (Rack Data Center Colocation) ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001
เป็นต้น
9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น
CSA-STAR เป็นต้น
10. ในการพิจารณาใช้งานระบบ Cloud Server ควรพิจารณาขอใช้บริการจากระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(Government Data Center And Cloud Service : GDCC)
11. ควรพิจ ารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน
12. ควรพิจ ารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
13. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
14. ควรพิ จ ารณาจั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ มี ร าคาค่ า หมึ ก พิ ม พ์ ข าว-ด าที่ ป ริ ม าณการพิ ม พ์ ต่ อ แผ่ น ร้ อ ยละ 5
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้
- เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้ อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.05 บาท
ต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.18 บาทต่อแผ่น
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.8 บาท
ต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.98 บาท
ต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.29 บาท
ต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.15 บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network สาหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์
จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.35 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน
0.04 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ราคาไม่ควรเกิน 1.04 บาทต่อแผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.4 บาทต่อแผ่น
15. ในการจั ด หาครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ค วรค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งจ่ ายในอนาคต เช่ น ค่ า หมึ กพิ ม พ์
ค่าบารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
16. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติด ตั้ง และ
ทดสอบระบบ เป็ น ต้น ควรจั ดทารายละเอี ยดค่า ใช้จ่ ายให้ เ ป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ร าคากลางการจ้ า ง
ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
17. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ สพร.,
ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Data Center And Cloud Service : GDCC) ของ กระทรวง
ดิจิทัลฯ, ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ของ สพร. เป็นต้น เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย และลดความซ้าซ้อนของระบบในภาครัฐ
18. การนาเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนาประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน
การจัดหา ให้พิจารณาจัดทารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขัน การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
19. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
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ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
หมายเหตุ * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
ลักษณะการใช้งาน
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป
1.2 งานเอกสารในสานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น
1.3 งานบันทึก สารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิว เตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
2.1 งานคานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
2.3 งานด้านการคานวณ และสร้างแบบจาลองสาหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2.5 งานสร้างแบบจาลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คานวณ และออกแบบการทางานด้านวิศวกรรม
2.6 งานสร้างแบบจาลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์
2.7 งานสร้างแบบจาลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคานวณอย่างชัดเจน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสู งส าหรับจัดการแฟ้มข้อมู ล กราฟิก เช่น การจัดหน้า
เอกสารสาหรับงานพิมพ์ การจัดทาโปสเตอร์ เป็นต้น
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video)
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content)
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)
3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
(ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ราคา 5,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
ที่มีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ
(ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX
สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX
สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ ราคา 61,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่
น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่ มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.005
LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นทีส่ าธารณะ
(ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ ราคา 38,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.1 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX
สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่ม ีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

6

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ ราคา 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.13 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05
LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่ม ีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ ราคา 55,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02
LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่ม ีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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9. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ ราคา 53,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03
LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่ม ีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่ อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูง สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
11. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
12. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น และติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดไว้
ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องจัดหาเฉพาะ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเท่านั้น
2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจำเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่ายและติดตั้ง
ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในกรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจาก
ระบบเดิม หรือเพื่อทดแทนเฉพาะบางจุดที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการ
บูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมีระบบที่พร้อมให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
3. หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อดำเนินการติดตั้ง
แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ E-mail : cctv@mdes.go.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ URL :
https://mdes.e-office.cloud/d/8dafc408
4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จดั หา ต้องทำการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP
Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) หรือศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th)
5. การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องบันทึก ภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel ที่มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second)
และต้องมีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ต้ องการนำภาพไปวิเคราะห์เฉพาะงาน หน่วยงานควรพิจารณา
กำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ให้เหมาะสม
เช่น พื้นที่หน่วยจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ค่าความละเอียดของภาพ ค่า คุณภาพ
ของวีดีโอ ค่า frame rate เป็นต้น
7. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรคำนึงถึงค่าความแม่นยำในการตรวจจับ วัตถุหรือบุคคล ความถูกต้อง
ในการอ่านหรือการรู้จำภาษาไทย ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบการแจ้งเตือน การติดตั้งที่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและออกแบบ หรือกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด (ถ้ามี)
8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีมุมมองของกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ หมายถึง กล้องที่มีมุม มองเป็นพื้นที่
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น ถนนสาธารณะ พื้นที่ให้บริการประชาชน และพื้นที่จอดรถสำหรับ
ประชาชน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระหว่างหน่วยงาน ตามนโยบายของ
รัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา
1. ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไม่ให้ซ้ำซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอื่น
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ
หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ภายในราคา
ที่กำหนด ในการจัดซื้อควรกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ควรพิจารณากำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่จัดหาให้สอดคล้ องกับความต้องการของหน่วยงาน
เช่น ค่า F-stop ค่า IRE หรือสามารถปรับภาพให้มีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นต้น
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น
7. ควรพิจ ารณาจัดหาอุป กรณ์ดัง กล่าวข้างต้น จากผู้ผ ลิตที่ได้ร ับมาตรฐานด้านการบริห ารจัดการหรือ
บริห ารงานที่ม ีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO)
เป็นต้น
8. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction/Elimination of Environmentally
Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบ
เพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครือ่ งใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product
Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการ
ซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance)
หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
9. ควรพิจ ารณาจัดหาอุป กรณ์ดัง กล่าวข้างต้น ที่ได้ร ับ มาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่น
แม่เ หล็ก ไฟฟ้าที่จ ะไปรบกวนอุป กรณ์ ไฟฟ้า อื ่น ๆ ตัวอย่างเช่น มอก., Federal Communications
Commission (FCC) เป็นต้น
10. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น
มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian Standards
Association (CSA) เป็นต้น
11. มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กล้องที่ได้รบั มาตรฐาน Onvif (Open
Network Video Interface Forum) และต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) เป็นอย่างน้อย
12. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รบั มาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ทเี่ ว็บไซต์ https://www.onvif.org
13. การนำเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม และข้อแนะนำประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ในการจัดหา
ให้พิจารณาจัดทำรายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่ างเป็นธรรมได้อย่างน้อย
3 ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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หมายเหตุ ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ประเภทของกล้องวงจรปิด
ลักษณะการใช้งาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
(ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจจับ ความเคลื่อนไหวทั่วไป ของบุคคล ภายใน
คงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน
อาคารและในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
2. รักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลัก ษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่วไป ของบุคคล ภายนอก
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน
อาคารและในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
2. รักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลัก ษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP66
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นทีส่ าธารณะ
(ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่วไป ของบุคคล ภายใน
คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงาน
อาคารและในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
2. รักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลัก ษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจจั บ ความเคลื ่ อ นไหวทั ่ ว ไป ของบุ ค คล
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงาน
ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพื้นที่ที่มีแสงสว่าง
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
น้อย
2. รักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลัก ษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
สวมใส่ เป็นต้น
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP66
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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ประเภทของกล้องวงจรปิด
ลักษณะการใช้งาน
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิ ดเครือ ข่า ย แบบปรับ 1. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่บริเวณกว้างและใน
มุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
พื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
และงานอื่นๆ
2. ตรวจจับ ภาพโดยสามารถปรับมุม มอง หรือขยาย
ภาพประสิทธิภาพสูง
3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะต้อง
สงสัย
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ใน
สภาวะที่ม ีฝ ุ่นและกันฝนกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน
IP66
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นทีส่ าธารณะ
(ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน
สวมใส่ เป็นต้น
อื่นๆ
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจำนวนบุคคล
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาใน
เขตพื้นที่ต้องห้าม
7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน
สวมใส่ เป็นต้น
อื่นๆ
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจำนวนบุคคล
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาใน
เขตพื้นที่ต้องห้าม
6. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
7. กล้ อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิด ชนิ ด เครื อ ข่ า ย แบบ 1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
1 สำหรั บ ใช้ ใ นงานรั ก ษาความปลอดภั ย
สวมใส่ เป็นต้น
วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
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ประเภทของกล้องวงจรปิด
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลักษณะการใช้งาน
วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
ตรวจนับจำนวนบุคคล
ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
ตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ
ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาใน
เขตพื้นที่ต้องห้าม
สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP66

9. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับ
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และ
สวมใส่ เป็นต้น
งานอื่นๆ
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจำนวนบุคคล
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
6. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาใน
เขตพื้นที่ต้องห้าม
7. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
8. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP66

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

17

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภาพรวมโครงการ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ติดตั้ง
วัตถุประสงค์

 เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวัง จำนวน ……….. ชุด
 เพื่อสืบสวน สอบสวน
จำนวน ……….. ชุด
 เพื่อการจราจร
จำนวน ……….. ชุด
 อื่นๆ ……………………………… จำนวน ……….. ชุด

องค์ประกอบระบบ
1. จุดติดตั้ง (Site) จำนวน …………………. จุด
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  กล้อง IP จำนวน ……… ชุด
 มุมมองคงที่ จำนวน ……… ชุด  ปรับมุมมอง จำนวน ……… ชุด  อื่นๆ ……………. จำนวน …….. ชุด
3. ชุดหุ้มกล้องสำหรับภายนอกอาคาร จำนวน ……… ชุด
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จำนวน ……… ชุด รองรับภาพจากกล้อง ฯ จำนวน ……….. ชุด
ผู้รบั ผิดชอบการจัดทำข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………….
โทรศัพท์ ……………………………….. โทรสาร …………………………..
มือถือ ……………………………………. Email ……………………………..
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทกล้อง
ชุดกล้อง IP จำนวน …………. ชุด
ความละเอียดของภาพ
 2MP  3MP  5MP  4K
 อื่นๆ …………………
ระบบการบีบอัดภาพ
 H.264  H.265  MPEG-4  อื่นๆ ........................
1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสำหรับภายนอกอาคาร
 มาตรฐาน IP66
 อื่นๆ .......…………………………
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1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล
ชื่อซอฟต์แวร์/เวอร์ชั่น
ระยะเวลาในการเก็บภาพ

...............…………..............…… / .....…….….……………………….
 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 อื่นๆ …………………………
ความละเอียดของการบันทึกภาพ
 2MP  3MP  5MP  4K
 อื่นๆ …………………
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame  10 เฟรมต่อวินาที
 15 เฟรมต่อวินาที
Per Second)
 25 เฟรมต่อวินาที
 อื่นๆ …………………
1.4. ระยะเวลารับประกัน ……………….. ปี  ภายหลังการตรวจรับ  อื่นๆ …………………………
1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK หรือ API  รองรับ  ไม่รองรับ
1.6. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบเดิมหรือไม่  รองรับ  ไม่รองรับ ผ่านระบบ ..............................
1.7. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่นในอนาคตหรือไม่  รองรับ  ไม่รองรับ ผ่านระบบ.................

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

19

1.8. รายละเอียดกล้องทั้งหมด
กล้อง
เลขที่

ยี่ห้อ

ความ
จุด
ละเอียด
ติดตั้ง
(Magapixel) (1-6)*

รุ่น

ประเภท
จุดติดตั้ง
(1-5)*

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง

จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง ประเภทกล้อง **

Latitude Longitude Latitude

Longitude (ก) (ข) (ค)

หมายเหตุ : รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดติดตั้ง *
เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ
สถานีขนส่ง
หน่วยงานราชการ
ถนน/สี่แยกจราจร
Nature observation (ประตูน้ำ)
นิคมอุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทจุดติดตั้ง *
ภาพรวมพื้นที่
ทางเข้า-ออก
ที่จอดรถ
จุดรับ-ส่งสินค้า
พื้นที่เฝ้าระวัง

รายละเอียดประเภทกล้อง **
(ก) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
(ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
(ข) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นทีส่ าธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
(ค) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และ
งานอื่นๆ โดยมีมมุ มองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยง
ข้อมูล)
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบกระทรวงมหาดไทยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่สําวนันท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และการตรวจเงินขององค์
องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
บริหารงานด้านการเงิกนา เป็นแนวทางเดี
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยอํานาจตามความในมาตรา
๖ และมาตรา
๗๖ แห่งพระราชบั
สํานัอาศั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหการส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา
๘๘ แห่
ญญัติสภาตําบลและองค์
การบริ
วนตําบล พ.ศ. กา
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิ
น และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

ข้อก๒า ระเบียบนี้ใสํห้าในัช้กบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันกประกาศในราชกิ
เบกษาเป็นต้นไป กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํจาจานุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓ ให้ยกเลิก
สํานัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่น พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิ
นสํขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
สํ
า
นั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรปกครองส่สํวานท้
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การเก็บรักษาเงิน กและการตรวจเงิ
นขององค์
งถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ก๒๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๔ ให้ ป ลัด กระทรวงมหาดไทยรัก ษาการให้ เป็ น ไปตามระเบีย บนี้ และให้ มี
อํานาจตีความวิสํานนัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
ยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบี
ยบนี้
กา และวิธีปสํฏิาบนััตกิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทํา
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่
นการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองท้องถิสํ่นานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อผู้ว่าราชการจังหวัดก็กได้า
ข้อความทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๒๕/๓๑ มกราคม ๒๕๔๘

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อ ๕ กาในระเบียบนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

(๑) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เทศบาล และองค์สํกาารบริ
หารส่วนตําบล รวมทัก้งากิจการพาณิชสํย์านัขององค์
กรปกครองส่วนท้กอางถิ่นด้วย

(๒)๓ “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๔
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ”กาหมายความว่สําานักนายกองค์
ก ารบริ ห ารส่
สํ(๓)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๔)๕ “ผู
่น” หมายความว่า รองนายกองค์
การบริ
ารส่วนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ช่วยผู้บริหารท้
สํานัอกงถิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สํ(๕)
านัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวนท้ องถิ่น” สํหมายความว่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารส่ วน
“ปลัดองค์กรปกครองส่
า ปลัดองค์การบริ
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงานส่วนท้สําอนังถิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๖)๗ “พนั
่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์
การบริ
ารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตําบล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) “หน่วยงาน” หมายความว่า สํานัก กอง
ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ หรืสํอาหน่
วยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหน่วยงานที
่ได้แยกออกไปทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
้เบิก” หมายความว่กาา หน่วยงานทีสํ่ได้านัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
งบประมาณทั่วไปและงบประมาณ
สํ(๘)
านัก“ผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณด้วย
(๙) “หน่
า หน่วยงานที
บเงิน การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยงานคลังสํ”านัหมายความว่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีหน้าที่เกี่ยวกั
สํานับกการรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้
สํ(๑๐)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานักหังานคณะกรรมการกฤษฎี
“หัวหน้าหน่วยงานคลักงา” หมายความว่
วหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหกน้า าที่เกี่ยวกับ
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ตามที่
สํานักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีงบเฉพาะการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนดไว้ในระเบียบนี้ กและให้
หมายความรวมถึ
งหัวหน้าหน่วยงานที
อหน่วยงานที่
ได้แยกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินต่างหากจากหน่วยงานคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินและให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มีหน้าที่รับกจ่าายเงินด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักมอบหมายให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒

๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิ
สําข้นัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓
ข้อ ๕กา(๒) แก้ไขเพิ่มเติสํามนัโดยระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทย
การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่าด้วยการรัสํบาเงินันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔
๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบี
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิ
สํานัข้อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕
ข้อ ๕กา(๔) แก้ไขเพิ่มเติสํามนัโดยระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทย
การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่าด้วยการรัสํบาเงินันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖
ข้อ ๕ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗
ข้อ ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๒) “ตู้นิรภัย” หมายความรวมถึง กําปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่งใช้
สํานักสํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่
สํานัวกนท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหรับเก็บรักษาเงินขององค์
องถิ่น
(๑๓) “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใช้สําหรับบรรจุเงิน
สํ
านักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกบรรจุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อฝาก เก็บรักษาไว้
นตู้นิรภัยในลักษณะหีกบา ห่อ หรือสําหรั
เงินเพื่อนําส่ง หรืกอานําฝากส่วน
ราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๔) “อนุ มั ติฎีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จ่ายเงินจากองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๕) “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่
้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกกา พันแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๖) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ หรือหลักฐานการนํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่
ายเงินแก่เจ้ากหนี
าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู
้รับที่
ธนาคาร และให้รวมถึงใบนําส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นรายรับ” สํหมายความว่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวนท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๗) ก“เงิ
า เงินทั้งปวงทีก่อางค์กรปกครองส่
องถิ่นจัดเก็บ
หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่สําานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งปวงที่อยู่ในความรักบาผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เงินสํทีานั่ปกรากฏตามงบประมาณรายจ่
าย และเงินสํทีานั่รัฐกบาลอุ
ดหนุนให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์
“รายงานสถานะการเงิกนา ประจําวัน” สํหมายความรวมถึ
ง ยอดเงินรักบา และจ่ายใน
สํ(๑๙)
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่ละวันรวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคารและคลังจังหวัดด้วย
(๒๐) ก“เงิ
า เงินงบประมาณหรื
่องค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นยืม” หมายความว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเงินนอกงบประมาณที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชการอื่นใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๑) “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สํานักสามปี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น สํหรื
านัอกตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขององค์กรปกครองส่
่กฎหมายกําหนด กา
(๒๒) “แผนการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะ
อน
สํานักสามเดื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๓) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละยี่สิบห้า
ของยอดเงินสะสมประจํ
าปีทุกสิ้นปีงบประมาณ
ยรภาพการเงินการคลักงาขององค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อรักษาเสถี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นสะสม” หมายความว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๔) ก“เงิ
า เงินที่เหลือจ่กาายจากเงินรายรัสําบนัตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงจากที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์กรปกครองส่วสํนท้
งถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิก้นาปีงบประมาณหลั
่ได้หักทุนสํารองเงิกนาสะสมไว้แล้ว
และรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้สูญ” หมายความว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นสํในฐานะเจ้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒๕) ก“หนี
า หนี้ที่องค์กรปกครองส่
าหนี้ไม่มี
ทางที่จะได้รับชําระหนี
้จากลูกหนี้ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๖) “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
(๒๗) “นายอํ
ง ปลัดอําเภอผู
กิ่งอําเภอด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเภอ” หมายความรวมถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้เป็นหัวหน้าประจํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อกําหนดในการรับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการรั
า บเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิม พ์แ ละเอกสารใด ๆ ที่ใ ช้ใ นการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว นท้ อ งถิ่ น
การฝากเงิ น การถอนเงิ
น การเก็ บรั ก ษาเงิกนา และการตรวจเงิ
น ขององค์ก รปกครองส่
ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ระเบียบ สํข้าอนับักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย
คับกําหนดไว้เป็นอย่างอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

า
ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้สํอางถินัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิก์ ให้
นําส่งเป็น
เงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินสําฝาก
หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีสํากนัฎหมาย
ระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
่งไม่ใช้บังกคัาบในกรณีที่มสํีผาู้อนัุทกิศงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้แก่องค์กรปกครองส่
สํความในวรรคหนึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดหารายได้ขึ้นเป็นครัก้งาคราวภายในขอบเขตอํ
านาจหน้าที่ เพื่อใช้
งใดอย่างหนึ่ง
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจ่ายในกิจการอย่
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยเฉพาะ
สํเงิานันกรายได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่องค์กรปกครองส่กาวนท้องถิ่นจัดสํหาขึ
เป็นครั้งคราว หรือเงินกาที่มีผู้อุทิศให้
ตามวรรคสอง ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขององค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ายแล้ว ให้นําส่งเป็นรายได้
วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด ส่วนการรับเช็ค ดราฟท์ หรือตราสารอย่างอื่น
อโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิกบาัติตามวิธีการทีสํ่กานัรมส่
งเสริมการปกครองท้อกงถิ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่นกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การรับเงินให้องค์กรปกครองส่
วนท้สํอางถิ
ออกใบเสร็จรับเงินให้กแาก่ผู้ชําระเงิน
สํข้าอนัก๙งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี

ทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมี
สํานักลังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จรับเงิน ซึสํ่งาเอกสารดั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กษณะเช่นเดียวกับใบเสร็
งกล่าวจะต้องมีกการควบคุ
มจํานวนที
่รับจ่ายทํานอง
เดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง
สํให้
านัใกช้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานรับเงินทุกประเภท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การชําระ
ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกั
เว้นแต่ เงินประเภทใดมี
เป็นประจําและมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙
ข้อ ๘ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเงินสด ภายในวั
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๑๐กา๑๐ ให้หน่วยงานคลั
งบันทึกเงินที่ได้รับในสมุ
ที่ได้รับเงินสด

เช็คหรือดราฟท์ หรือตราสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นใดนั้น โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบเสร็จรับเงินหรืสํอาเอกสารอื
่น เล่มใด เลขที่ใดกาจํานวนเท่าใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๑ เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินที่
ได้รับพร้อมสําเนาใบเสร็
จรับเงิน และเอกสารอื
ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้ากทีา่การเงินของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่นที่จัดเก็บในวั
สํานนันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําเงินฝากธนาคาร กรณีที่นําฝากธนาคารไม่ทันให้เก็บรักษาไว้ในตู้
รภัย
สํานักนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๑๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หน่วยงานคลังจักดา ให้มีการตรวจสอบจํ
านวนเงินที่เจ้าหน้ากทีา่จัดเก็บและ

นําส่งกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากการ
สํานักตรวจสอบปรากฏว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าถูกกต้าองแล้ว ให้ผสํู้ตารวจแสดงยอดรวมเงิ
นรับทักา้งสิ้นตามใบเสร็สําจนัรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินทุกฉบับที่

ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒
ใบเสร็จรับเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๓กา ใบเสร็จรับเงิสํานนัขององค์
กรปกครองส่วนท้
คัญอย่างน้อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น ให้มีสาระสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังต่อไปนี้
สํ(๑)
านักตราเครื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่องหมายและชื่อกขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น

(๒) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลข
สํานักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัฉบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ากับเลขที่ในใบเสร็จรับกเงิา นเรียงกันไปทุ
บ
(๓) ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๕) ชื่อกและชื
คลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชกําาระเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อสกุลของบุ
สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชําระเงินค่าอะไร
านวนเงินที่รับชําระทั้งกตัาวเลขและตัวอัสํกานัษรกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํ(๗)
านักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๘) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อชื่อพร้อมชืสํา่อนัในวงเล็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัอกยหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๙) ลายมื
บ และตําแหน่งผู้รกับาเงินกํากับอย่าสํงน้
่งคน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
สํหากองค์
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก รปกครองส่ ว นท้กาอ งถิ่ น ใดประสงค์
จ ะพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิกนาด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้จัดทําได้โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํานักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บ และให้มสํี สานัาระสํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเนาอย่างน้อยหนึ่งกฉบั
าคัญตามวรรคหนึ่งกาพร้อมทั้งให้กสํําาหนดระบบวิ
ธีการ
ควบคุมการพิมพ์ใสํบเสร็
จรับเงิน รวมทั้งการพิมพ์ เล่มที่ เลขทีสํ่ าให้นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัดกุม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
๑๐

ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้ ห น่ ว ยงานคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ รั บ เงิ น ไว้สํเาพืนั่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๑๔
งจัดทํ าทะเบียนคุมใบเสร็
ให้ ทราบ และ

ตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
กา ดเก็บเงินเมืสํ่อาวันันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้หน่วยงานใดหรืสํอานัเจ้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
หน้าที่ผู้ใด ไปดําเนินการจั
เดือน ปีใด
การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ เลิกสํานักงาน
อไม่มีการจัดเก็บเงินกต่า อไปอีก ให้หสํัวาหน้
าหน่วยงานที่รับใบเสร็กจารับเงินนั้นไปนํ
คืนหน่วยงาน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัส่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
สํานักแจ้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทราบว่า มีสํใาบเสร็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งให้หัวหน้าหน่วยงานคลั
จรับเงินอยู่ในความรักบาผิดชอบเล่มใดสําเลขที
่ใดถึงเลขที่ใด

และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมของปี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถัดไป และให้หัวสํหน้
าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผ่สําานันปลั
ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบเสร็จรับเงินเล่กมาใดใช้สําหรับรัสํบานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของปีใด ให้ใช้รับเงินกภายในปี
นั้น
สํข้าอนัก๑๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า

เท่านั้น เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม
ให้ปรุเจาะรู หรือประทั
เป็นที่สังเกตมิให้นํามาใช้
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บตราเลิกใช้ สํเพื
านั่อกให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับเงินได้ต่อสํไป
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๑๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ด ลบ แก้ไขสําเพิ
นัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบเสร็จรับเงินห้ากมขู
เติม จํานวนเงินหรือชืก่อา ผู้ชําระเงิน

หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวน
สํานักแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วให้ผู้รับเงินลงลายมือกาชื่อกํากับการขีสํดานัฆ่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
นั้นไว้ด้วย หรือขีดฆ่าเลิกกาใช้ใบเสร็จรับสํเงิานนักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
้นทั้งฉบับ และ
ให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๙กา ให้หน่วยงานคลั
เก็บรักษาสําเนาใบเสร็กจารับเงินซึ่งยังมิสํได้านัตกรวจสอบจากผู
้ มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสาร
ธรรมดา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเก็บรักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนที่ ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตู้นิรภัยเก็บเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๐ ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือ
สํานักกรงเหล็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาใ นที่ มั่ น คงและปลอดภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก หรื อกรณี ไม่กมาี ห้ อ งมั่ น คงหรืสําอนักรงเหล็
ก ให้ ติดหรือตั้ ง ไว้
ยภายใน
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สํหากมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํานวนเงินสดที่เก็บรักกา ษาไว้ในตู้นิรสํภัานัยกตามวรรคหนึ
่งให้นําฝากธนาคารทั
้ง
จํานวนในวันทําการถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้เป็นประจําทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้
และให้นําเงินสดดัสํงากล่
วฝากธนาคารในวันทํากการสุ
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดท้ายของสั
สํานัปกดาห์
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๒๑
กุญ แจอย่า งน้อ ยสองดอก
ัก ษณะต่า งกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตู้นิร ภัย ให้สํมาีลนัูกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แต่ล ะดอกมี
สํานัลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
สํตูา้นนัิกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
า างน้อยสองสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ภัยหนึ่ง ๆ ให้มีลูกกุญกแจอย่
รับ ให้กรรมการเก็บรักกา ษาเงินเก็บ
รักษาหนึ่งสํารับนอกนั้นให้นําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่น
สํานักตามที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่เห็นสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการเก็บรักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่าง
อยสามคน ในจํานวนนี
งเป็นกรรมการโดยตํ
และกรรมการ
สํานักน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้ให้หัวหน้าหน่สํวานัยงานคลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหน่งหนึสํ่งาคน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน
สํการแต่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นตามวรรคหนึ
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
งตั้งกรรมการเก็บรักกษาเงิ
ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่
ตั้งแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบ
สํานักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา บอื่น หรือผู้ชสํ่วานัยผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้แต่สํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานส่วนท้องถิ่นระดั
้บริหารท้องถิ่น
เป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้
ข้อ ๒๓กา ให้กรรมการเก็
กษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญกแจตู
ี่ตู้นิรภัยมีที่ใส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกรังานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้นิรภัย ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กุญแจสามดอกและมีกรรมการสามคน ให้กรรมการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก แต่ถ้าตู้นิรภัยมีที่ใส่
กุญแจสองดอกแต่สํมานัีกกรรมการสามคน
ก็ให้กรรมการที
่อาวุโสถืสํอานักุกญงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจคนละหนึ่งดอก กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๒๔กา กรรมการเก็สํบารันักกษาเงิ
นผู้ใดไม่สามารถปฏิกาบัติหน้าที่กรรมการได้
ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒ เป็นกรรมการ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกรรมการแทนจะแต่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แทนชั่วคราวให้คสํรบจํ
นวน การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็
งตั้งไว้เป็นการประจํกาาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการแทนตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่ งาต้ อ งส่ ง มอบและรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การปฏิ
บ มอบกุ ญ แจ
ระหว่างกรรมการผู
้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่กรรมการแทนชั
่วคราว รวมทั้งต้องตรวจนับตัวเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานสถานะการเงินประจําวันแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนไว้ในรายงานสถานะการเงิน
สํานักประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าวัน
ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทําหน้าที่กรรมการแทน เว้นแต่เป็นการมอบ
สํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่วคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้กรรมการซึ่งได้ราับนัแต่
งตั้งเป็นกรรมการแทนชั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้
สูญหายหรือให้ผสํู้ใดลั
ลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกากุญแจได้ หากปรากฏว่
าลูกกุญแจสูญหายกา หรือมีกรณี
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสั่งการโดยเร็ว
ส่วนที่ ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรักษาเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเก็

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นประจําทุกวันสํทีา่มนัีกการรั
บจ่ายเงิน หากวันใดไม่มีการรับ
จ่ายเงินจะไม่ทํารายงานสถานะการเงินสํประจํ
าวันสําหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุ
ในรายงานสถานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเงินประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๒๗ เมื่ อ สิ้ น เวลารั บ จ่ า ยเงิ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การนํ า เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ นํ า ฝาก
้งจํานวน หากนํ
ทันให้นําเงินที่จะเก็บรักกา ษา และรายงานสถานะการเงิ
น
สํานักธนาคารทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าฝากธนาคารไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประจําวัน ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน
สํานักกังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บรายงานสถานะการเงิกนา ประจําวัน เมืสํ่อานัปรากฏว่
าถูกต้องแล้วให้นกําาเงินเข้าเก็บรักสํษาในตู
้นิรภัยและให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจําวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้หัวหน้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า เงินที่กรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวน
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานสถานะการเงิ
นประจําวักนา ให้คณะกรรมการเก็
บรักษาเงินและผู้นํากส่างเงินร่วมกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับได้ในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการทุกคน
สํานักพร้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากเก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า คณะกรรมการเก็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งกเงิา น แล้วนําเงินสํเข้
บรักษาไว้ในตู้นิรภัย กและให้
บรักษาเงิน
รายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๐ เมื่อนําเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
สํานักใส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อยและลงลายมื
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั่งกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้
ชื่อบนกระดาษปิดทับ กหรืา อตราประจําสํครั
หรือดินเหนียว

ของกรรมการเก็บสํรัานักกษาเงิ
นแต่ละคน ไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรสํภัายนัในลั
กษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ หรือ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตราประจําครั่ง หรือดินเหนียว จะต้องถูกทําลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษ
สํานักปิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกวของกรรมการเก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น จะกระทํสําาทีนั่ปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดทับ หรือตราประจํากครัา ่ง หรือดินเหนี
บรักษาเงิ
ระตูห้องมั่นคง
หรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๑ ในวันทําการถัดไป ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาไว้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งหมดให้หั วหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีรับไปเพื่อดําเนินการนําฝาก
ธนาคารโดยให้ลงลายมื
อชื่อรับเงินไว้ในรายงานสถานะการเงิ
าวันก่อนวันทําการทีก่ราับเงินไปฝาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํนาประจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธนาคาร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๒ ก่อนเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัย ให้กรรมการ
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
เก็บรักษาเงินตรวจกุ
แจ ลายมือชื่อบนแผ่นกกระดาษปิ
ดทับสําหรื
ตราประจําครั่ง หรือดิกนา เหนียวของ
กรรมการ เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกดิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หากปรากฏว่
า แผ่ นสํากระดาษปิ
ด ทั บ หรื อ ตราประจํ
า ครั่ ง หรื
น เหนี ย วของ
กรรมการเก็บรักษาเงินอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่ส งสัยว่าจะมีการทุจริต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้รายงานให้ปลัดสํองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผู
้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทํา
การรับจ่ายและเก็สํบานัรักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ษาเงิน ให้นําข้อกําหนดในการเก็
บรักสํษาเงิ
ขององค์กรปกครองส่กวานท้องถิ่นมา
กา
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถือปฏิบัติ
ส่วนที่ ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการรั
กา บส่งเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๔ เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ ๒๐ ให้นํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นําฝากตู้นิรภัย และวันรุ่งขึ้น หรือวันทํา
ดไปให้นําฝากธนาคารทั
สํานักการถั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งจํานวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การรับ ส่ ง เงิ น ขององค์
ว นท้อ งถิ่น ซึ่ ง เป็ น เงิ นกสดและหรื
อ
สํข้าอนัก๓๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

สถานที่ ที่จะรับส่งอยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างน้อยสองคนเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งตั้งพนักงานส่วนท้กอางถิ่นตั้งแต่ระดัสําบนัสาม
หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่
นกรรมการ
รับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
สํการแต่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ให้ทําเป็สํานนัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บส่งเงิน
งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ
งสือและให้มีหลักฐานการรั
ระหว่างผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินกับกรรมการผู้นําส่งหรือผู้รับไว้ทุกครั้ง หากกรรมการผู้ใดไม่สามารถ
สํานักปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งตั้งไว้ให้นําสํความในข้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า โลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัติหน้าที่ตามที่ได้รับกแต่
อ ๒๔ มาใช้บังคับกโดยอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่
าส่งโดยให้ปฏิบัติ ดังนีก้ า
สํานักนํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนําส่งและบันทึกการรับเงิน
สํานักเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานแล้วลงลายมื
สําอนักชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่อนําส่งให้ถูกต้องตรงกั
่อในบันทึกพร้อมกับผู้มกอบหรื
อผู้รับมอบเงิ
น ทั้งสองฉบับ
โดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับมอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนึ่งฉบับ
(๒) บรรจุ เงิ นลงหี บห่อ ใส่กุญ แจหรือ ใช้ เชือกผูกมัด และตราประจํ าครั่ งหรือดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหนียวของกรรมการรับส่งเงินทุกคนที่เชือกมัดหีบห่อในลักษณะที่เมื่อเปิดหีบห่อ ตราประจําครั่งหรือ
ดินเหนียวจะต้องถูสํากนัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ลาย และมอบหีบห่อให้กกา รรมการซึ่งเป็สํนานัผูก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
าวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไปส่
กา งต่อไป
(๓) ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกันออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงินทันที ห้ามมิให้
ายจากกันหรือหยุกดาพักระหว่างทางโดยไม่
มีเหตุผลจําเป็น และเมื
ําส่งเงินแล้วให้
สํานักแยกย้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อไปถึงสถานที
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รีบนําเงินส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
สํ(๔)
านักก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนเปิดหีบห่อเพื่อนําส่กงาเงิน ให้กรรมการรั
บส่งเงินทุกคนพร้อมกักนาตรวจสภาพ
ลูกกุญแจและตราประจําครั่ง หรือดินเหนียว เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว จึงให้นําเงินออกส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า หีบห่อสํอยู
านัก่ในลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําชนัวนให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หากปรากฏว่
กษณะไม่เรียบร้อย กหรืา อมีพฤติการณ์
สงสัยว่าจะ
มีการทุจริตเงินในหีบห่อ ให้คณะกรรมการรับส่งเงินรีบรายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นําเสนอผู้บริหารท้สําอนังถิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่นพิจารณาสั่งการต่อไปกาส่วนเงินให้คณะกรรมการนํ
าส่งให้แล้วเสร็จ
(๕) กรณีจํานวนเงินทีสํา่นนัํากส่งานคณะกรรมการกฤษฎี
งมีปลอมแปลงจํานวนเท่
าใด ให้คณะกรรมการรั
บส่งเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นําส่งเงินตามจํานวนที่นําส่งได้ และให้บันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงนั้นไว้ในบันทึกการรับเงินเพื่อ
นําส่ง แล้วลงลายมื
่อกรรมการทุกคนพร้อกมด้
้รับเงิน และเมื่อกลั
สํานัอกชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยเจ้าพนักสํงานของผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้รายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
จารณาสั่งการ
สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) เมื่อคณะกรรมการรับส่งเงินได้รับส่งเงินเสร็จเรียบร้อย และเดินทางกลับถึง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ฉ บั บ ใบนํ าสํส่างนัเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์ ก รปกครองส่สําวนันท้
อ งถิ่ น แล้ ว ให้ รี บ มอบคู
น หรื อ หลั ก ฐานการรักบามอบเงิ น ให้
หน่วยงานผู้นําส่งหรือขอเบิกเงินในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป และให้หัวหน้าหน่วยงาน
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้นําส่งหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลั
กสํฐานการนํ
าส่งเงินหรือขอเบิกกาเงิน เมื่อปรากฏว่
ถูกต้องแล้วให้
บันทึกการรับมอบต่อกันไว้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๗กา การถอนเงินสําฝากธนาคารขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ
อหน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่นกหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ที่ได้แยกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อ
ธนาคารโดยให้ผู้มสํีอานัํากนาจลงนามสั
่งจ่ายเงินร่วกมกั
ในจํานวนนี้ให้มีผู้บกริาหารท้องถิ่น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นอย่างน้อยสามคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผู้ดํารงตําแหน่
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กหนึ่งคนสําและให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรื
ไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอี
มอบหมาย
พนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นผู้มีอํานาจลงลายมื
อชื่อถอนเงินฝากร่วมกักนา
การถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยก
สํานักออกไปทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรักษาเงินสําผูนั้บกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าการรับจ่ายและเก็
หารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งกหัา วหน้าหน่วยงานนั
และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สํราะดั
บสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปอีกหนึ่งคน เป็สํานนัผูก้มงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีอํานาจลงลายมือชื่อร่วกมกั
นถอนเงิน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
ฝากของหน่วยงานนั้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
สํานักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเบิกเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณ
าย เพิ่มเติม ให้หน่กวายงานผู้เบิกยื่นสํแผนการใช้
จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลั
งทุกสามเดื
สํานักรายจ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีความจําเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่
สํานัวกนท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เหมาะสม และสอดคล้
องกับฐานะการคลังขององค์
องถิ่น
การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักกํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๓๙ การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลัสํางนัขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณใด
ให้เบิกได้แ ต่ เฉพาะในปีงบประมาณนั
้น รวมทั้งเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ เว้นแต่
นเงินงบประมาณรายจ่
ูกพันในปีงบประมาณนักา้น และได้รับ
สํ(๑)
านักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาายที่ยังมิได้ก่อสําหนี
นัก้ผงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอํานาจตามระเบียบแล้ว
(๒) เป็กนา งบประมาณรายจ่
ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้กาก่อนสิ้นปีงบประมาณ
และได้รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
สํ(๓)
านักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
วนท้องถิ่นโดยระบุกวาัตถุประสงค์
ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๐ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานคลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่
งเสริมการปกครองท้
สํานักกรมส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลง
ลายมือชื่อรับรองความถู
กต้องในหลักฐานการเบิ
อสําเนาทุกฉบับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กที่เป็นภาพถ่สําานัยหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กทั้งตัวเลขและตั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๔๑กา ฎีกาเบิกเงินสํจะต้
องพิมพ์จํานวนเงินที่ขอเบิ
วอักษรจะต้อง

พิมพ์ให้ชัดเจน ห้ามขูดลบ หากผิดพลาดให้แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่า แล้วพิมพ์ใหม่ทั้งจํานวน แล้วให้ผู้เบิกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลายมือชื่อรับรองการขี
ดฆ่านั้นด้วย
การพิมพ์จํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร ให้พิมพ์จํานวนที่ขอเบิกให้ชิดคําว่า
สํานัก“ตั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าจํานวนเงินสําอย่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัสกูงขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วอักษร” หรือขีดเส้นกหน้
ให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์จกําา นวนเพิ่มเติมให้
้นได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๒ เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงาน
งภายในสิบห้าวัน นับกจากวั
วยงานคลัง กา
สํานักคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นที่ได้รับสํเงิานนักจากหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเงินอุดหนุ
สํานันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๔๓กา การขอเบิกสํเงิานันกงบประมาณรายจ่
าย และหรื
่รัฐบาลให้โดย

ระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีนั้น
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กันเงิน
ที่ได้มีการกันเงินไว้ ให้กวาางฎีกาได้จนถึสํงาวันันกทํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าการสุดท้ายของระยะเวลาที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๔ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วาง
ฎีกาภายในวันที่ยสํี่สาิบนัห้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
าของเดือนนั้น
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๕กา การเบิกเงินสํซึา่งนัมีกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
ักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจํ
บเป็นงวด ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า และมีการเรี
สํานัยกกเก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งให้ชําระหนี
สํา้ นัและให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกิดขึ้นเมื่อองค์กสํรปกครองส่
วนท้องถิ่นได้รับกแจ้
นํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๖๑๑ การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินประโยชน์ตอบแทนอื
่น เงิ นช่วยเหลื อและเงินอื่นในลัสํกาษณะเดี
ยวกั น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งสํการของกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การซื้อ เช่าทรัพย์สกินา หรือจ้างทําสํของ
ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดํกาาเนินการวาง
สํข้าอนัก๔๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๘ เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ค่าซื้อทรัพย์สินหรืสํอานัจ้กางทํ
าของ ให้มีเอกสารประกอบฎี
กา ดังสํนีา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทําของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ เช่น
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฐานการสั่งซื้อ หรือกสัา่งจ้าง
(๒) ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
เอกสารหลั
ภาพถ่ายหรือสําเนาซึ
่อรับรองก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฐานดังกล่
สําานัวจะใช้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งผู้เบิกลงลายมื
สํานัอกชืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเบิกเงินเพื่อจ่ากยล่
้อทรัพย์สิน หรือจ้ากงทํ
สํข้าอนัก๔๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วงหน้าตามสั
สํานัญกญาซื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าของให้มี

สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของ หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าใกล้จะถึงกําหนดจ่ายเงินแล้วประกอบ
สํานักฎีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่งนัผูก้เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กาด้วย ซึ่งจะเป็นภาพถ่กาายหรือสําเนาซึ
บิกลงลายมือชื่อรับรองก็
สํข้าอนัก๕๐
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นค่าซื้อทรัสํพาย์นัสกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเบิกเงินเพื่อจ่ากยเป็
หรือจ้างทําของ ซึ่งเป็กนาการซื้อหรือ

จ้างโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ให้แสดงรายการทรัพย์สิน
สํานักและจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎี
าขอเบิกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๑ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน ให้มีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา
สํานักซืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากยหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อชื่อรับรองก็
สํานัไกด้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อขายประกอบฎีกาด้วกยา ซึ่งจะเป็นภาพถ่
อสําเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมื
สํข้าอนัก๕๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าตอบแทน สํใช้านัสกอยและวั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การเบิกเงินในหมวดค่
สดุ ให้ทําการเบิกกา จ่ายได้ตาม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจํานวนที่ขอเบิกนี้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๓ การเบิกเงินรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายอย่างใด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ยบ ข้อบังคับ คําสั่งกหรื
สํานักระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อหนังสือสั่งสํการกระทรวงมหาดไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๕๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ งถิ่ น มิ ไ ด้
การเบิ ก เงิ น ในหมวดเงิ
น อุ ด หนุ
่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้

ดําเนินการเอง และได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นตามระเบียบไว้แล้ว ให้ดําเนินการได้ตามงบประมาณ
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อให้เกิดหนีสํ้แาละการเบิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ การก่
กเงินต้องปฏิบัตกิตาามระเบียบ ข้สํอาบันังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บ คําสั่ง หรือ

หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๕๕ การเบิ ก เงิสํนานันอกงบประมาณให้
เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที
่ ก รมส่ ง เสริ ม การ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองท้องถิ่นกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๖ ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจําที่เกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจากงบประมาณ
ายในปีนั้นไปจ่าย กา
สํานักรายจ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายให้ยืม ถ้าจําเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําในัหม่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายของปี
จะเบิกเงินล่วงหน้สําาจากปี
ปัจจุบันไปจ่ายสําหรักบาระยะเวลาในปี
ก็ได้ โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่
ที่เบิกเงินงบประมาณ ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จ่ายในการเดิ
สํานนัทางไปราชการไม่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ค่ากใช้
เกินหกสิกบา วัน
(๒) สําหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ ไม่เกินสิบห้าวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การกันเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๕๗กา กรณีที่องค์สํการปกครองส่
วนท้องถิ่นได้กก่อาหนี้ผูกพันไว้กสํ่อานันสิ
้นปี โดยสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์ สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพั นไม่ ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติให้กสํันานัไว้กเงานคณะกรรมการกฤษฎี
บิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิกนา ระยะเวลาหนึสํา่งนัปีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หากดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่งไม่แ ล้ วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่า ยเงินต่อ สภา
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดืกาอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
สํานักก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวัน เว้นแต่
สํามนักีเหตุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิ
ผลสมควร ผู้บริหารท้กาองถิ่นอาจพิจารณาอนุ
มัติให้ขยาย
เวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทําการสุดท้ายของปีนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้
งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ
่งปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ยัง มิไ ด้ดํา เนิน การก่อ หนี้ผูก พัน ตามเงื่อ นไขใน
่ง ให้ขออนุมัตกิขายายเวลาเบิกสําจ่นัากยเงิ
นได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีกตา ่อสภาท้องถิ่สํนานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อกรณีมีความ
สํานักวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ยนแปลงและหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนแปลงสถานที
่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกาได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีเกมืา่ อสิ้ นสุ ด ระยะเวลาการกั
นเงิ น และขยายเวลาเบิ
กจ่ า ยเงิ
ว หากไม่ ไ ด้
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒
ข้
อ
๕๙/๑
รายจ่าสํยเงิ
นเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจํสําานัตํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
แหน่ง เงินเพิ่ม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี
และมีความจําเป็นสําต้นัอกงใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกกให้
มัติให้กันเงินได้ไม่เกินกเก้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผู้บริหารท้อสํงถิานั่นกอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสิบวัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การตรวจและการอนุมัติฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้ หั ว หน้ าสํหน่
านัวกยงานคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๖๐
งหรือเจ้ าหน้ากทีา ่การเงิน ที่ ได้สํรานัับกมอบหมายเป็
น

ผู้ตรวจฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การตรวจฎี กาตามวรรคหนึ่ ง เมื่อถูกต้องในสาระสําคัญ ต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มี
านาจเพื่ออนุมัติฎีกา กา
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) มีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง
หนี้ผูกพัน หรือมีความจํ
ายเงิน กับถึงกําหนดหรื
สํ(๒)
านักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเป็นที่จะต้สํอานังจ่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอใกล้จะถึง
กําหนดที่จะต้องจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกงพอ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) มีเกงิานงบประมาณเพี
รายการถูกต้องตรงกักบา หมวดและประเภทในงบประมาณ
(๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ ๖๐
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้ตรวจฎีกาแจ้งให้ผู้เบิกกา ทราบ เพื่อดํสําาเนินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การแก้ไข ถ้าผู้เบิกไม่แกก้าไขให้ถูกต้องภายในสามวั
นทําการ

นับจากวันที่ได้รับสํทราบ
ให้ผู้ตรวจฎีกาคืนฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕๙/๑ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
สํานักการเก็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นขององค์สํการปกครองส่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บรักษาเงิน และการตรวจเงิ
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ก๓)า พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งมิใช่สาระสําคัญหรือจํานวนเงินที่ขอเบิก
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําผนัู้เกบิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้ตรวจฎีกาจะแก้ไขให้ถกูกาต้องแล้วแจ้งให้
กทราบก็ได้
สํข้าอนัก๖๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง หรื อ
ฎี ก าที่ ต รวจถู ก ต้กอา งแล้ ว ตามข้สํอานั๖๐
ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคลั

เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อนุมัติฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖๓ การอนุมัติฎีก าจะกระทํา ได้เ มื่อ สาระสํา คัญ ถูกต้อ งตามที่กํา หนดไว้ใ น
อ ๖๐ และผู้ตรวจฎีกาได้
กานั้นแล้ว
สํานักข้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลงลายมือชื่อสําตรวจฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผู้อนุมัติมีเหตุผลสมควร จะอนุมัติฎีกาเป็นเงินจํานวนต่ํากว่าที่ขอเบิกก็ได้
ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของ ในกรณี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการให้เสร็สําจนัภายในสามวั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดํากเนิ
นทําการนับกถัาดจากวันรับฎีสํกานัากในกรณี
ที่มีเหตุ

ทักท้วงให้ดําเนินการให้เสร็จภายในสามวันทําการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖๕ เมื่อผู้มีอํานาจอนุ
มัติในฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงในสมุดเงินสดตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖๖ เมื่อหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทํา
บจ่ายและเก็บรักษาเงิ
้ หรือทํารายการคํ
วให้
สํานักการรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ได้รับแจ้สํงารายการหนี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวณเงินค่าสํจ้านัากงแรงงานแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จัดแยกประเภทการจ่ายส่งหน่วยงานคลังเพื่อตรวจสอบและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติฎีกาตามข้อ ๖๒
สํานนักตามรายการนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิ
้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อกําหนดในการจ่ายเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการจ่
กา ายเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่
กา ่กระทรวงมหาดไทยกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ระเบียบสําข้นัอกบังานคณะกรรมการกฤษฎี
งคับ หรือหนังสือสั่งการที
าหนดไว้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๖๘กา การจ่ายเงินสํให้
ก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้กจา ่ายเป็นเช็ค กรณี
ําเป็นที่ไม่อาจ

จ่ายเป็นเช็คได้ ให้
จัดทําใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธสํนาคารออกตั
๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผู้มีสิทธิ การจ่ายเงินผ่านธนาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖๙ การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายเงินให้เจ้สําาหนี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากของให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) การจ่
้ ในกรณีซื้อ หรือเช่าทรักพา ย์สิน หรือจ้าสํงทํ
ออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย
สํ(๒)
านักการจ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ายเงินตามสิทธิทกี่พาึงจะได้รับให้แสํก่านัเจ้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินกาหากมีความ
จําเป็นที่จะต้องสั่งจ่าย เพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทําได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่าสองพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือกรณีที่ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้สําาทีนัก่ได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่กงาตั้งพนักงานส่สํวานท้
งถิ่นตั้งแต่ระดับสาม หรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเทียบเท่า
ขึ้นไป และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
(๓) หากเจ้
ธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิ
บห้าวันสํนัานับกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
้งแต่วันสั่งจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนี้หรือสํผูา้มนัีสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ให้ยกเลิกเช็คนั้น หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสามครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๐ การเขียนหรือพิมพ์จํานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะ
สํานักเขีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยนหรือพิมพ์จํานวนเงิกนาเพิ่มเติมได้ และให้
ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลกาชื่อบริษัท หรือสํห้านัากงหุงานคณะกรรมการกฤษฎี
้นส่วน จนชิด

คําว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคําสั่ง” แล้วแต่กรณีโดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มเติมได้อีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๑ การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้
ณ ที่จ่ายเพื่อนําส่สํงส่านัวกนราชการใด
ให้ดําเนินการตามกฎหมายนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๒กา เงินที่ขอเบิกสํจากหน่
วยงานคลังเพื่อการใดกา ให้นําไปจ่ายได้
่อการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําเนัฉพาะเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เท่านั้น จะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒
สําหลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฐานการจ่ายเงิน กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๓กา การจ่ายเงินสํให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับกเงิา นทุกรายการสําจะต้
องมีหลักฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัแกก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๔ หลักฐานการจ่ายเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการ
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายให้ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หกรืาอเขียนใหม่แล้สํวาให้
ู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากกัาบไว้ทุกแห่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํข้าอนัก๗๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวนท้องถิ่นเก็สํบารันักกษาหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้องค์กรปกครองส่
กฐานการจ่ายซึ่งสํกาา นักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้ชํารุด สูญหาย หรือเสียหายได้ และเมื่อได้
สํานักตรวจสอบแล้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางเอกสารธรรมดา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วก็ให้เก็บอย่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๖ ใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมี
งต่อไปนี้ กา
สํานักรายการดั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) วันกาเดือน ปีที่รับเงิสํานนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร
สํ(๔)
านักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วอักษร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านวนเงินทั้งตัวเลขและตั
(๕) ลายมือชื่อพร้อมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผู้รับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้ า ผู้ รั บ เงิ น ลงลายมื อ ชื่ อ ไม่ ไ ด้ ให้ ใ ช้ ล ายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ แ กงไดหรื อ
เครื่องหมายอื่นทํสํานองเช่
นว่านั้นแทนการลงลายมื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อชื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๗๗กา ให้ผู้จ่ายเงินสํลงลายมื
อชื่อรับรองการจ่ากยพร้
ด้วยตัวบรรจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อมทั้งมีชื่อสํสกุ
านักลงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ และกรณี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เป็นใบสําคัญคู่จสํ่าายให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมื
อชื่อรับสํรองความถู
กต้องกํากับไว้ด้วกยา
ในกรณี ที่ ใ บสํ า คั ญ คู่ จ่ า ยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ มี คํ า แปลเป็ น ภาษาไทยตาม
สํานักสาระสํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าคัญในข้อ ๗๖ ไว้กาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๗๘ การจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สสํามารถรั
บเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทน เมื่อได้รับอนุญาตจากหั
วหน้าหน่วยงานคลังแล้วก็ให้กระทําได้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แบบใบมอบฉันทะรับเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗๙ การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมาย
อประเพณีนิยมของประเทศนั
้น ๆ ไม่
จรับเงิน หรืกอา ออกใบเสร็จรัสํบานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม่เป็นไปตาม
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําตนั้อกงออกใบเสร็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๗๖ ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อะไร เมื่อวัน เดือสํนานัปีกใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด จํานวนเท่าใด และให้กาลงลายมือชื่อสํรับานัรองการจ่
ายไว้เช่นเดียวกักบาที่กําหนดใน
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเป็นอย่างอื่นก็ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองเพื่อ
สํานักตรวจสอบด้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วย
ข้อ ๘๐ การจ่ายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชําระ
นได้ ให้ผู้จ่ายเงินทําใบรั
ได้ โดยให้บันทึกชี้แจงเหตุ
จรับเงิน
สํานักเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรองการจ่าสํยเงิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผลที่ไม่อาจเรี
สํานัยกกใบเสร็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ได้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๘๑ การจ่ ายเงินต่อไปนี้ใ ห้ผู้จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทํ า
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นทึกชี้แจงเหตุผลตามข้กาอ ๘๐
(๑) การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนไม่ถึงสิบบาท
สํ(๒)
านักการจ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ายเงินค่ารถ หรือเรืกอา นั่งรับจ้าง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง หรือเรือยนต์ประจําทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้
ปฏิบัติดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ถ้า ใบสําคัญ คู่จ่า ยเป็น ใบเสร็จ รับ เงิน สูญ หาย ให้ใ ช้สํา เนาใบเสร็จ รับ เงิน ซึ่ง
้รับเงิน รับรองแทนก็ได้กา
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ถ้ า ใบสํ า คั ญ คู่ จ่ า ยที่ เ ป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สู ญ หาย หรื อ ไม่ อ าจขอสํ า เนา
สํานักใบเสร็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้แจงเหตุผลพฤติ
สํานักการณ์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จรับเงินตาม (๑) กได้า ให้ผู้จ่ายเงินสํทําานัใบรั
บรองการจ่ายเงิน โดยชี
ที่ใบสําคัญ
คู่จ่ายสูญหายและไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได้ พร้อมทั้งคํารับรองว่ายังไม่เคยนําใบสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาคัญคู่จ่ายหายจากพนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คู่จ่ายมาเบิกจ่ายและหลั
กฐานการแจ้งความใบสํ
กงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอกาํานาจรับแจ้ง
ถ้าหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบสําคัญคู่จ่ายได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนที่ ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๓ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบสําคัญคู่จ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
บเงินในหลักฐานการจ่กายเงิ
ีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
า น โดยที่ยังสํมิาไนัด้กมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้หรือผู้มีสิทธิรสํับาเงิ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจ่ายเงินยืม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที
่ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดสํานัและผู
้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืสํมาตามสั
ญญาการยืม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
งบประมาณเพื่อการนัก้นาแล้ว
สํ(๑)
านักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
าสั่งที่ได้กําหนดไว้สํากหรัา บเรื่องนั้น และจะนํ
าใบสําคัญคู่จ่ายที่ถกูกา ต้องรวมทั้งเงิสํนานัเหลื
อจ่าย ส่งคืน
สํานักคํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามที่กําหนดในข้อ ๘๖ ถ้าไม่ส่งตามกําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กา วนท้องถิ่น
หักเงินเดือน ค่าจ่สําางนักบํงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเหน็จบํานาญ หรือเงิกนา อื่นใดอันจะพึสํางนัได้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับจากองค์กรปกครองส่
ชดใช้เงินยืมนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
กรณีทกี่ผาู้ยืมไม่มีเงินใดสําๆนักอังานคณะกรรมการกฤษฎี
นจะพึงได้รับจากองค์กกรปกครองส่
วนท้สําอนังถิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่นที่จะหักส่งใช้
เงินยืมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน หรือหาบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่มีหลักฐานมาทําสัญญาค้ําประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
(๓) ผูก้ยาืมแต่ละรายจะต้
มีเงินยืมค้างชําระแก่กาองค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ยืมได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และห้ามยืมแทนกัน
ครบกําหนดการส่งกใช้
งไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผู้บกริาหารท้องถิ่น
สํ(๔)
านักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เงินยืมแล้วผูสํ้ยานัืมกยังานคณะกรรมการกฤษฎี
มีอํานาจสั่งการให้ผู้ค้างชําระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกิน
สํานักสามสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อหลีกเลี่ยงไม่
สํานัยกอมชดใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๒) มาใช้สํบานัังคักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บวัน ถ้าผู้ยืมขัดขืนกหรื
เงินยืมให้นําความใน
บ แล้วรายงาน
ให้บริหารท้องถิ่นทราบ
สํ(๕)
านัก๑๓งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานจากตําแหน่สํงาหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แก่องค์กร
ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้
พ้นจากการปฏิบัติงานให้
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของ
สํานักบุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายังค้างชําสํระเงิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คคลดังกล่าวหากปรากฏว่
ยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วกยงานคลั
งเร่งรัสํดาให้นักเสร็
จสิ้นในทันที
ก่อนที่ผู้ยืมจะต้อสํงพ้
นจากตําแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิ
บัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓

ข้อ๘๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (๒) มาใช้บังคับโดย
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โลม
(๖) การส่งเงินใช้ยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้
สํานัก(ก)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายเหตุจํานวนเงิกนาและวัน เดือนสําปีนักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิกนา
(ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสําคัญในราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ให้บันทึกรายการส่กงาใช้เงินยืมในทะเบี
ยนเงินยืมไว้ด้วย โดยให้
สํานัก(ง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผู้ยืมลงชื่อ
ในทะเบียนเงินยืมสําหรับรายการที่ส่งใช้นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ําประกัน ให้ใช้ตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แบบและวิธีการทีสํ่การมส่
งเสริมการปกครองท้อกงถิา ่นกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัผกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๘๖กา เงินที่ยืมไปสํให้
ู้ยืมส่งใบสําคัญและเงินกทีา ่เหลือจ่าย (ถ้สําามีนั)กภายในกํ
าหนด

ระยะเวลา ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงานหรืสํอากรณี
เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินสํให้านัยกืมงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบี
ยนหรือธนาณั
ติ แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
เดินทางไปราชการอื
วนท้องถิ่นผูก้ใาห้ยืมภายใน
สํ(๒)
านักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่น ให้ส่งต่อองค์
สํานักกรปกครองส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
(๓) การยื
ั ติ ร าชการนอกจากตาม
ส่ ง ต่ อ องค์ ก ร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม เงิ น เพื่ อสํปฏิ
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๑) หรื อ (๒)
สํานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกยืงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ผู้ยืมได้ส่งใบสําคักญาคู่จ่ายหักล้างเงิ
มแล้วมีเหตุต้องทักท้กวาง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วง
สํานักภายในสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นที่ได้รับคําทัสํากนัท้กวงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บห้าวันนับจากวั
ง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินกาการตามคําทักสํท้านัวกงและมิ
ได้ชี้แจง
เหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเงิา นสะสม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นสะสม
รายจ่ายแล้ว ให้กสํัานนัยอดเงิ
นสะสมประจําปีไกว้าร้อยละยี่สิบห้สําาของทุ
กปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงิ
โดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นทุนสํารองเงิ
สํานันกสะสมจะกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การจ่ากยเงิ
าได้ต่อเมืก่อา ยอดเงินสะสมในส่
วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริสําหนัารกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้
องถิ่น สํและขออนุ
มัติผู้ว่าราชการจังหวัด
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สํานักยีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายประจํสําาปีนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่
สําวนันท้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่สิบห้าของงบประมาณรายจ่
ั้น หากมีความจําเป็นองค์
องถิ่นอาจนํา
ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๘ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะ
ดําเนินการตามงบประมาณ
องค์กรปกครองส่กวานท้องถิ่นอาจนํสําานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สะสมทดรองจ่ายไปพลางก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนได้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุ
ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ไ ปดํ า เนิ
า ที่ ย กเว้ น งบลงทุกนา แต่ ยั ง มิ ไ ด้ รสํั บานัเงิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
หากมี ค วาม
สํานักวังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น การตามอํสําานาจหน้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้เมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมการ
ได้รับเงินงบประมาณดั
งกล่าวแล้วให้บันทึกกบัาญชีส่งใช้เงินสํสะสมที
่ยืมตามวิธีการที่กรมส่
ปกครองท้องถิ่นกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก รปกครองส่
สํานัวกนท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ช ย์ หากมี คสํวามจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีอกงค์
องถิ่นใดมีกิจ การพาณิ
าเป็ นกิจ การ
พาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้
องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงิสํนานัสะสมเมื
่อสิ้นปีงบประมาณ
กรณีองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําสํเนาและประสงค์
จะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โอนการรับเงินบํานาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่
องค์กรปกครองส่สํวานท้
องถิ่นอาจยืมเงินสะสมขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่นใหม่ทดรองจ่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายให้กับ
ผู้รับบํานาญนั้นได้ โดยอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสม
่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งกเสริ
องถิ่นกําหนด
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มการปกครองท้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔
สํข้าอนัก๘๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
องค์กรปกครองส่กาวนท้องถิ่นอาจใช้
่ายเงินสะสมได้ โดยได้กราับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ให้กกา ระทําได้เฉพาะกิ
การซึ่งอยู่ในอํานาจหน้กาาที่ขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนท้องถิ่ น หรื อกิ จการที่จัดทํ าเพื่ อบํ าบั ดความเดือดร้ อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
ฒนาขององค์กรปกครองส่
วนท้อสํงถิานั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือตามที่กฎหมายกํากหนด
สํานักแผนพั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบีสํยานับแล้
ว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
สํานักดํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเนินการก่อหนี้ผูกพันกาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งกปีาถัดไป หากไม่สําดนัํากเนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
สํทัา้นัง นีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ จ ะจ่ า ย
้ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่กวานท้ อ งถิ่ น มี ยสํอดเงิ
น สะสมคงเหลื อ เพี ย งพอที
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง
สํานักและเสถี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยรภาพในระยะยาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๘๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๔๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๙๐๑๕ กรณี ที่ งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ บังคับแล้ ว มีงบประมาณไม่ เพี ยง
สํานักพอที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ่อาการนั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นจ่สําานัยขาดเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งกงบประมาณเพื
้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่
นสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้
สํ(๑)
านักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้นเงินเดือนพนั
สํานักกงานส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บโอน เลื่อนระดับ เลื่อกนขั
วนท้องถิ่น
(๒) เบิ ก เงิ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสํตามกฎหมายว่
าด้วยการจัดกตัา ้งองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กจ้างซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่าง
งบประมาณ
สํานักปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ค่าใช้จ่ายตาม (๑) และหรือ (๒) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร
สํานักท้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นสะสมได้ตามความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คํานึงถึงฐานะการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงิ
าเป็นในขณะนั้น โดยให้
น การคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๒ การวางฎีกาเบิ
กเงินสะสม ตามข้อ ๘๙ และข้อ ๙๐ ให้สํดานัําเนิ
นการวางฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจํานวนที่จะต้องจ่ายจริงและจะถึงกําหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงินหรือวางฎีกา
เบิกเงินสะสมเป็นสํงวด
ๆ ตามความจําเป็น กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖

ข้อ ๙๓กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ให้หน่วยงานคลั
งจัดทํารายงานเงินกสะสมและเงิ
นทุสํานนัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
รองเงินสะสม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดส่งให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําวนัรายงานให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานส่งเสริสํมาการปกครองท้
องถิ่นจังหวักาดตรวจสอบแล้
ผู้ว่าราชการจักางหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗

กรณีองค์กรปกครองส่
รับเงินรายรับและต่อมามี
สํข้าอนัก๙๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิสํ่นานัได้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การขอคืน

ในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกําหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ
สํานักโดยถื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อปฏิบัติตามข้อ ๙๕กา และข้อ ๙๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕
ข้อ ก๙๐
ยบกระทรวงมหาดไทย
การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แก้ไขเพิ่มเติสํมาโดยระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่าด้วยการรัสํบาเงินันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๖
ข้อ ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗
ข้อ ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาผลความจําเป็สํนานัในการถอนคื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) เหตุ
นเงินรายรับทีกา่นําส่งเป็นเงินรายรั
ที่นําส่งแล้ว
(๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อ
สํ
า รับผิดชดใช้สํจาากการละเมิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จัดจ้าง คําขอคืนเงิานนัค่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
ซื้อเอกสาร หนังสือแจ้กงให้
ด เป็นต้น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้
นคืนภายในปีงบประมาณที
่รับเงินสําเมื
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกกา ต้องให้จ่าย
สํ(๑)
านักขอเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
คืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ขอเงิ
งบประมาณที่รับเงิกนารายรับเมื่อตรวจสอบแล้
วเห็นว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นคืนภายหลัสํางนัจากปี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชําระเกิน
สํานักกว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุกหานึ่งเหตุใด และได้
ําเนินการแล้ว ดังนี้ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชํสําาระหนี
้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้
กระทําได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็น
บุคคลที่มีลักษณะเช่
ยวกับที่ได้ระบุไว้ใน (๑)
สํานันกเดี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า หน่ า ยหนี้ สู ญ จากบั ญ ชี ลู ก หนี้ โ ดยได้ รั บ ความ
นชอบจากผู้บริหารท้อกงถิ
ัติจากสภาท้องถิ่น กา
สํานักเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่น และได้รับสําอนุ
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มหาดไทยกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๑๐

การตรวจเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีแ ละทะเบียนรายรับรายจ่าย
รวมทั้งสรรพบัญชีสํหานัรือกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่
วนท้องถิ่นกําหนด กา
กา งเสริมการปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การจั ดทํ า บั ญ ชี โ ดยระบบบั ญ ชี ค อมพิว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นไปตามหมวด ๑๑๑๘กา
สํข้าอนัก๙๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทํารายงานแสดงรายรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลั
บรายจ่ายและงบทดลองเป็
น

รายเดือน เสนอปลั ดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่ อทราบในฐานะ
สํานักหังานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสําเนาให้
สําผนัู้วก่างานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วหน้าผู้บังคับบัญชา กและส่
ราชการจังหวัด สําหรักบา องค์การบริหสํารส่
วนตําบลให้ส่ง

นายอําเภอ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙๘ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิกาน และการตรวจเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้หัวหน้าหน่
สํานัวกยงานคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ข้อ ๑๐๐
งจัดทํางบแสดงฐานะการเงิ
น และงบอื
น่ ๆ ตามแบบ

ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผู้ว่าราชการจั
สํางนัหวั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วนตําบล
ภายในเก้าสิบวันนัสําบนัแต่
วันสิ้นปี และส่งสําเนาให้
ด สําหรับองค์การบริหการส่
ให้ส่งนายอําเภอ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้องค์กรปกครองส่
าเนางบแสดงฐานะการเงิ
นและ
สํข้าอนัก๑๐๑
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่นประกาศสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

งบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นสมควร กา
สํานักในเวลาอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙
สํข้าอนัก๑๐๑/๑
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยงานคลังจัสํดานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้หัวหน้าหน่
รายงานแสดงผลการดํกาาเนินงานราย

ไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน
สํานักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากเนารายงานดั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ด เผยให้ ปสํระชาชนทราบ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บ จากวั น สิ้ น ไตรมาสกาและประกาศสํ
ง กล่ า วโดยเปิ
ณ

สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบั
ญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้
หัวหน้าหน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้เบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสําสํนัากนังานการตรวจเงิ
นแผ่นดิกนา และหากได้รสํับานัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
ทักท้วงจากสํานักงานการตรวจเงิ
น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แผ่นดิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกและหรือหัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามคําทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า
เกินสี่สิบห้าวันนับจากวั
วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกข้าอทักท้วงนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักไม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กานที่องค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํข้าอนัก๑๐๓
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่
วนท้สํอางถิ
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสํกาา นักงานการ

ตรวจเงิน แผ่น ดิน แต่สํา นัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ยืน ยัน ว่า ยัง ไม่มีเ หตุผ ลที่จ ะล้า งข้อ ทัก ท้ว ง
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําผนัลและรายงานให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหวัดวินิจสํฉัานัยกภายในสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องค์กรปกครองส่วนท้กาองถิ่นชี้แจงเหตุ
ผู้ว่าราชการจั
บห้าวัน
นับจากวันที่ได้รับคํายืนยันจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผลการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี
วนท้องถิ่นจะต้องปฏิกบาัติตามคําวินิจสํฉัายนัของผู
้ว่าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่องค์กรปกครองส่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จังหวัดให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๔ ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการจัดทํา
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญชีและรายงานการเงิกนา ขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นอย่างน้กอายปีละหนึ่งครัสํ้งานัพร้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อมทั้งรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วเสร็จ
สํผูา้บนัริกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหวัด อธิบสํดีานักกรมส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองถิ่น หรือ
ารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจั
งเสริมการปกครองท้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙
ข้อ ๑๐๑/๑ เพิ่ม โดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐
ข้อ ๑๐๔ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก
สํานักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น (ฉบัสํบานัทีก่ ๓)งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ายเงิน การฝากเงิน การเก็กาบรักษาเงิน และการตรวจเงิ
นขององค์กรปกครองส่
พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนท้องถิ่นเป็นการภายในได้ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายอําเภอดําเนินการดังกล่าวได้
สํานักเช่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกหมวด
า
๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒

ให้องค์กสํรปกครองส่
วนท้องถิ่นจัดทํกาาบัญชีโดยระบบบั
ชีคอมพิวเตอร์
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Electronic Local Administrative Accounting System : eนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
LAAS) ซึ่งอย่างน้สํอายประกอบด้
วยระบบการทํกาางาน ๔ ระบบสํดัานังนีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
้
(๑) ระบบงบประมาณ ประกอบด้ ว ยการจั ด ทํ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
สํานักประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําายเพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่
่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่
าสํยประจํ
าปี หรือเทศ
บัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติ ม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมทั้งการควบคุสํมางบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลื
อ
(๒) ระบบรายรับ ประกอบด้
วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็
จรับเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
าย ประกอบด้
นและการเบิกจ่ายเงินกา รวมทั้งการ
สํ(๓)
านักระบบรายจ่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยการก่อหนี
สํา้ผนัูกกพั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จัดทําฎีการายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ระบบบั
วยการจัดทําบัญชีและทะเบี
้งการจัดทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญชี ประกอบด้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนต่าง สํๆานัรวมทั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๕/๑๒๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางระบบ กําหนดวิธีปฏิบัติงาน
สํานักการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมและกํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัวกเตอร์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หารพัฒนาระบบกการส่
กับดูแลการปฏิบัติงานระบบบั
ญชีคอมพิ
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้ อ ๑๐๕/๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔

ให้ สสํํ าานันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้
ส่ ง เสริ ม และ
กา อ งถิ่ น จั งสํหวั
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สนับสนุน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามที่กรมส่
เสริมการปกครองท้องถิก่นา กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี

๒๑
ชื่อหมวด
ไขเป็น “ระบบบัญชีคอมพิ
วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑ เบ็ดเตล็สําดนัแก้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวเตอร์ขององค์กสํรปกครองส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับ เงิน การเบิสํกาจ่นัากยเงิ
น การฝากเงิน การเก็กบารักษาเงิน และการตรวจเงิ
นขององค์กรปกครองส่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๒
ข้อ ก๑๐๕
ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ว ยการรั
บ เงิน การเบิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แก้ไขเพิ่มสํเติานัมกโดยระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓
ข้อ ๑๐๕/๑ เพิ่ม โดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๔
ข้อ ๑๐๕/๒ เพิ่ม โดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน
สํานักการฝากเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาน และการตรวจเงิ
สํานันกขององค์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น การเก็บรักษาเงิ
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทเฉพาะกาล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการตรวจเงินใด ที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้สําดนัํากเนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นการต่อไปตามระเบียกบหรื
ช้บังคับอยู่เดิม จนกว่ากจะแล้
า อหลักเกณฑ์
สํานัทกี่ใงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วเสร็จ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๗
พ์และเอกสารใด ๆ ทีก่าใช้ในการรับเงิสํนานัการเบิ
กจ่ายเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรรดาแบบพิ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การฝากเงิ น การถอนเงิน การเก็บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ตลอดจนแบบบัญสํชีานัแกละทะเบี
ยนต่าง ๆ ให้ใช้กแาบบเดิมไปพลางก่
น จนกว่ากรมส่งเสริมกการปกครอง
ท้องถิ่นจะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๘ หากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีบัญ ชี ลูกหนี้เงินยืมสะสมซึ่งต้องตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบประมาณรายจ่ายชดใช้คงค้างตามบัญชี ให้ปรับปรุงบัญ
ชีตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น กํ า หนด และให้ตั้ งเงิ น ทุ นสําสํรองเงิ
น สะสมสํา หรั บปี แ รกจากบั ญ ชีเงิน สะสมที
่ได้ ป รับปรุ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยอดเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตาม
ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าสํด้านัวกยการรั
บเงิน การเบิกจ่ายเงิ
บรักษาเงิน
สํานักความในระเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น การฝากเงิสํนานัการเก็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรักษาเงิน และการตรวจเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การรับเงิน การเบิสํกานัจ่กายเงิ
น การฝากเงิน การเก็
นขององค์กรปกครองส่
วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
สํานักหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยบนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งสือสั่งการที่ออกตามระเบี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ณ วันที่ ๑๓ ธันกวาคม
สํานัประกาศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประชา มาลีนนท์
ปฏิบัติราชการแทน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรัฐกมนตรี
า ช่วยว่าการฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
๒๕
สํานักและการตรวจเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่สํวานท้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นขององค์
องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.ก๒๕๔๘
สํข้าอนัก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นต้นไป
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัก้งาแต่วันถัดจากวัสํนานัประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินสํขององค์
กรปกครองส่วนท้อกงถิา ่น (ฉบับที่ ๓)สําพ.ศ.
๒๕๕๘๒๖
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ข้อ ๒ กระเบี
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจานุ
นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยบนี้ให้ใช้สํบานัังคักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัเกบกษาเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํข้าอนัก๑๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญชีคอมพิ
สํานัวกเตอร์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
การปฏิบัติงานในระบบบั
ขององค์กรปกครองส่

ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้
สํานักบังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติงานในระบบบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรปกครองส่
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งคับ ให้ถือว่าเป็นการปฏิ
ญชีคอมพิวเตอร์ขององค์
นท้องถิ่นตาม

ระเบียบนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๘ ในวาระเริ่มสํแรก
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยัสํงาไม่นักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
ร้อมจะปฏิบัติ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ตามหมวด ๑๑ ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Electronic Local
Administrative สํAccounting
System : e -กาLAAS) ตามระเบี
บนี้ ให้องค์กรปกครองส่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนท้องถิ่น
นั้นปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการเดิมต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
ังคับ
สํานักหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การะเบียบนี้มีผสํลใช้
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํข้าอนัก๑๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรดาระเบียบ ข้อกาบังคับ ประกาศ
สั่ง หรือหนังสือสั่งการกาที่ใช้อยู่ก่อน

วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒ ง/หน้า ๑๒/๒๖ มกราคม ๒๕๔๙
๒๖ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เล่สํมานั๑๓๒/ตอนพิ
เศษ ๒๓๐ ง/หน้กาา ๒/๒๕ กันยายนสํานั๒๕๕๘

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฐิติพงษ์/ตรวจ
สํ๒๙
านักตุงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลาคม ๒๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนุกสารา/ปรับปรุง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของคลั ง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5
และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความใน (16) (17) (19) (20) (21) และ (23) ของข้ อ 5
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(16) “ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิ น หลักฐาน
ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร หรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ และให้รวมถึงใบนาส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย
(17) “เงินรายรับ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับ
ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ที่ น าฝากบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระทรวงการคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนเงิ น อุ ด หนุ น
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(19) “รายงานสถานะการเงินประจาวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวัน
รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร
(20) “เงินยืม” หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดทาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการอื่นใด

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

(21) “แผนพัฒ นา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(23) “ทุนสารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจานวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสม
ประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (28) และ (29) ในข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(28) “เวลาปิดบัญชี” หมายความว่า เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้นาเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลม
(29) “ระบบ” หมายความว่า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 9/1 การรับเงินรายรับดังต่อไปนี้ ให้ใช้หลักฐานการรับโอนเงิน หรือการนาฝาก หรือ
รายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลัง แทนใบเสร็จรับเงิน
(1) รายได้ที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(3) เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ข้อ 6 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 10 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รักษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 ให้ ห น่ ว ยงานคลังบัน ทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน หรือได้รับ
หลักฐานตามข้อ 9/1 โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฎีกา หรือเอกสารอื่น เล่มใด
เลขที่ใด จานวนเท่าใด หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงิน
ในวันนั้นและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย
เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามสาเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้ โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จานวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด ไว้ด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย”
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ข้อ 7 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 12 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 12 ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐาน
และรายการที่บันทึกไว้ในระบบ เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
กรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ 9/1 ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง”
ข้อ 8 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 19 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 19 ให้ ห น่ ว ยงานคลังเก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จ รับเงินซึ่งผู้ ที่มีอานาจตรวจสอบยัง มิ ไ ด้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่าง
เอกสารธรรมดา”
ข้อ 9 ให้ ยกเลิกความในส่ว นที่ 1 ตู้นิรภัยเก็บเงิน ของหมวด 3 การเก็บรักษาเงิน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ 1
สถานทีเ่ ก็บรักษา”
ข้อ 10 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 20 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 20 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ รั ก ษาเงิ น ที่ จั ด เก็ บ หรื อ ได้ รั บ ไว้ ใ นตู้ นิ ร ภั ย
ซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณี
ไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคง และปลอดภัยภายในสานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
หากมี จานวนเงิ น สดที่ เก็ บรั กษาไว้ใ นตู้นิรภั ยตามวรรคหนึ่ง ให้ น าฝากธนาคารทั้งจานวน
ในวันทาการถัดไป กรณีเทศบาลตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคม
ไม่ ส ะดวกไม่ สามารถน าฝากธนาคารได้เ ป็ นประจ าทุ กวั นให้ เก็ บรั กษาเงิน สดในตู้ นิร ภั ย ได้ และให้
นาเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์
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กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ปจั ด เก็ บ หรื อ รั บ ช าระเงิ น นอกที่ ตั้ ง ส านั ก งานปกติ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม เมื่อเดินทางกลับถึง
สานักงานให้รีบนาฝากทันที”
ข้อ 11 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 22 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สานักงานอย่างน้อยสามคน
ในจานวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตาแหน่งหนึง่ คน และกรรมการเก็บรักษาเงินอืน่ อีก
อย่างน้อยสองคน
การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้คานึงถึง
หน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบ เว้ น แต่ องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นมีพ นักงานส่ วนท้องถิ่นไม่ครบจานวน
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจานวนก็ได้ ”
ข้อ 12 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 30 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 30 เมื่ อ น าเงิ น เข้ า เก็ บ รั ก ษาในตู้ นิ ร ภั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก รรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น
ใส่ กุ ญ แจตู้ นิ รภั ย ให้ เ รีย บร้อ ยและลงลายมือ ชื่ อกรรมการเก็บ รัก ษาเงิ นแต่ล ะคนบนกระดาษปิด ทับ
หรื อ ประจ าตราครั่ ง หรื อ ดิ น เหนี ย วไว้ บ นเชื อ กผู ก มั ด ตู้ นิ ร ภั ย ในลั ก ษณะที่ แ ผ่ น กระดาษปิ ด ทั บ
หรือประจาตราครั่งหรือดินเหนียว จะต้องถูกทาลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย
ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคง หรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ
หรื อ ประจ าตราครั่ ง หรื อ ดิ น เหนี ย ว ของกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น จะกระท าที่ ป ระตู ห้ อ งมั่ น คง
หรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้”
ข้อ 13 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ 35 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 35 การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่ง
อยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้”
ข้อ 14 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 37 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่ได้แยก
ไปทาการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร
โดยให้ ผู้ มี อ านาจลงนามสั่ ง จ่ า ยเงิ น ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ยสามคน ในจ านวนนี้ ใ ห้ มี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้มอบหมาย
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน เพิ่ ม อี ก หนึ่ ง คน ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน
การถอนเงิน ฝากของหน่ว ยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไป
ท าการรั บ จ่ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อาจแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ น และพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งคน เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้น
กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด”
ข้อ 15 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 39 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่ มิต้องจัดทาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เว้นแต่
(1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอานาจตามระเบียบแล้ว
(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีง บประมาณ และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
(3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดทาข้อบัญญัติ
หรื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ซึ่ ง เบิ ก จ่ า ยไม่ ทั น ภายในสิ้ น ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา
และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว”
ข้อ 16 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 40 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลัง
โดยให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ เ บิ ก เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ เบิ ก เงิ น และให้ ว างฎี ก าตามแบบที่ ก รมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด
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ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บังคับในกรณีที่ กระทรวงการคลั งเป็ นผู้ดาเนินการแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกจนกว่า
จะถึงกาหนดหรือใกล้ถึงกาหนดจ่ายเงิน
การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสาเนาทุกฉบับ”
ข้อ 17 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 50 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 50 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สินให้แสดง
รายการทรัพย์สินและจานวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน”
ข้อ 18 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 57 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน”
ข้อ 19 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 59 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 59 ในกรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มี ค วามจาเป็น ต้องแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงรายการดัง กล่ าวที่ ทาให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว
หากยั ง ไม่ไ ด้ดาเนิ น การก่อ หนี้ ผูก พั น หรือมี เงินเหลือ จ่า ยจากเงินดัง กล่ าว ให้ เ งิ นจานวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม”
ข้อ 20 ให้ยกเลิกความในข้อ 59/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บ เงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 59/1 รายจ่ า ยเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง บ าเหน็ จ บ านาญ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง เงิ น เพิ่ ม
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กาหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจาเป็น
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน”
ข้อ 21 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 59/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามหมวดนี้ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน”
ข้อ 22 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 65 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 65 เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงิน
ในระบบ”
ข้อ 23 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 68 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจาเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้
ให้จัดทาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด”
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ข้อ 24 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 69 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน
ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย
(2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
(3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้กระทาได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน
ห้ า พั น บาท โดยให้ อ อกเช็ ค สั่ ง จ่ า ยในนามหั ว หน้า หน่ว ยงานคลั ง หรื อเจ้ า หน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานคลัง
และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
(4) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียน
หรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน และจานวนเงินที่สั่งจ่าย”
ข้อ 25 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 70 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 70 การเขี ย นหรื อ พิ ม พ์ จ านวนเงิ น ในเช็ ค ที่ เ ป็ น ตั ว เลขและตั ว อั ก ษรเขี ย นหรื อ พิ ม พ์
ให้ชิดเส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
จนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก”
ข้อ 26 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 71 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย
หรื อ เงิ น อื่ น ใดที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ หั ก เพื่ อ น าส่ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใด ให้ ด าเนิ น การ
ตามกฎหมายนั้น”
ข้อ 27 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 73 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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“กรณี ที่ ก ระทรวงการคลั ง จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น แทนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน”
ข้อ 28 ให้เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น ข้อ 73/1 ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
“ข้อ 73/1 การจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน
ซึ่ ง ผู้ รั บ เงิ น เป็ น ผู้ อ อกให้ หรื อ ใบส าคั ญ รั บ เงิ น หรื อ ใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใด
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย”
ข้อ 29 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 77 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 77 ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมวัน เดือน ปี ที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบ และกรณี ที่ เ ป็ น ใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับไว้ด้วย
ในกรณีที่ใบสาคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสาคัญ
ในข้อ 76 ไว้ด้วย”
ข้อ 30 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 77/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 77/1 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบและต้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน”
ข้อ 31 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 78 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 78 ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น พนั ก งานจ้ า ง ลู ก จ้ า ง หรื อ ผู้ รั บ บ านาญ
หรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะ
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้
ด้วยตนเอง สามารถทาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนได้
การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด”
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ข้อ 32 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 80 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 80 กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ่ า ยเงิ น รายใด ซึ่ ง ตามลั ก ษณะไม่ อ าจเรี ย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย”
ข้อ 33 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 81 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 81 กรณีข้าราชการ พนั กงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินไป
โดยได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง มี ร ายการไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 76 หรื อ ซึ่ ง ตามลั ก ษณะไม่ อ าจ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ทาใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ทาใบสาคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย”
ข้อ 34 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 82 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 82 ในกรณีที่ใบสาคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได้
(2) กรณี ที่ ไ ม่ อ าจขอส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตาม (1) ได้ ให้ ผู้ จ่ า ยเงิ น นั้ น ท าใบรั บ รอง
การจ่ายเงิน โดยชี้แ จงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหาย หรือเหตุที่ไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงิน ได้
และรั บ รองว่ า ยั ง ไม่ เ คยน าใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น มาเบิ ก จ่ า ย แม้ พ บภายหลั ง จะไม่ น ามาเบิ ก จ่ า ยอี ก
แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จ่ายเงินนั้น ทาใบสาคัญรับเงิน
และลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย”
ข้อ 35 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 3 การจ่ายเงินยืม หมวด 7 ข้อกาหนดในการจ่ายเงินของ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการรั บเงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ 3
การเบิกจ่ายเงินยืม”
ข้อ 36 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 84 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารท้องถิ่น
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
(2) ผู้ ยื ม ได้ ท าสั ญ ญาการยื ม เงิ น ขึ้ น สองฉบั บ โดยผู้ ยื ม ได้ รั บ เงิ น ตามสั ญ ญาการยื ม แล้ ว
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
เก็ บ รั ก ษาไว้เ ป็น หลั กฐานหนึ่ ง ฉบั บ ให้ ผู้ ยื ม เก็ บ ไว้ห นึ่ง ฉบับ และรั บ รองว่า จะปฏิ บัติ ต ามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่ได้กาหนดไว้สาหรับเรื่องนั้น และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย
ส่งคืนตามที่กาหนดในข้อ 86 ถ้าไม่ส่งตามกาหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หักเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชดใช้เงินยืมนั้น
กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่ งใช้เงินยืมได้
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ผู้ ยื ม หาหลั ก ทรั พ ย์ ม าวางเป็ น ประกั น หรื อ หาบุ ค คล
มาทาสัญญาค้าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
(3) การอนุ มัติให้ ผู้ยืมเงิน เพื่อใช้ในราชการแต่ละราย ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืม
เท่าที่จาเป็นได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืม
มิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
ในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทน
(4) กรณีครบกาหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสัง่ การ
ให้ผู้ค้างชาระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันครบกาหนด ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นาความใน (2) มาใช้บังคับ แล้วรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
(5) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว
หากปรากฏว่ายังค้างชาระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที ก่อนที่ผู้ยืม
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จะต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ไ ปหรื อ พ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไป
ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นาความใน (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(6) การส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้
(ก) หมายเหตุจานวนเงินและวัน เดือน ปี ที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน
(ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสาคัญในราชการ
(ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืม
สาหรับรายการที่ส่งใช้นั้น”
ข้อ 37 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 84/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 84/1 การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทาได้เฉพาะ
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามวั ต ถุป ระสงค์ข องเงิน นอกงบประมาณประเภทนั้ น หรื อ กรณีอื่น
และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมนั้น”
ข้อ 38 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 85/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 85/1 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัด ยืม เพื่อปฏิบัติราชการ
ให้กระทาได้เฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้
(1) รายการค่าจ้างแรงงาน ซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่าย
ให้แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน
(2) รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยแต่ ล ะวั นหรือ แต่ ล ะคราวเมื่ อ สิ้ นสุ ด การปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการ
ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
(3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข”
ข้อ 39 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 86 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 86 เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) กรณีเดิน ทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืม
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวัน
นับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่ อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ในกรณี ที่ ผู้ยื ม ได้ส่ง หลั กฐานการจ่า ยเพื่ อส่ งใช้ คืนเงินยื มแล้ วมีเ หตุต้องทัก ท้วง ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน
สิบห้ าวัน นั บจากวัน ที่ไ ด้รับคาทักท้ว ง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามเงื่อนไข
ในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น”
ข้อ 40 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 86/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 86/1 เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานคลัง
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งออกใบรับ
ใบสาคัญตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ซึ่งยังมิได้ชาระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ใน
ที่ ปลอดภัยอย่ าให้สู ญหายและเมื่ อผู้ยื มได้ช าระคืนเงินยื มเสร็จสิ้ นแล้ วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน
การจ่าย”
ข้อ 41 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 87 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว
ให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสารองเงินสะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ยอดเงิน สะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น หากมีความจาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินทุนสารอง
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”
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ข้อ 42 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 88 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์
ให้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินง บประมาณ
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดมี กิ จ การพาณิ ช ย์ หากมี ค วามจ าเป็ น กิ จ การพาณิ ช ย์
อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบานาญรายใหม่หรือผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนา
และประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่
ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ให้ กั บ ผู้ รั บ บ านาญนั้ น ได้ โดยอ านาจของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และเมื่ อ ได้ รั บ เงิ น คื น ให้ บั น ทึ ก บั ญ ชี
ส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด”
ข้อ 43 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 89 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุ มัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่ เกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงิน สมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
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(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า สามเดือนและกันไว้อีก
ร้ อ ยละสิ บ ของงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีนั้ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ หารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่ อ ได้รับอนุ มัติใ ห้ ใช้ จ่า ยเงินสะสมแล้ ว องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่เ กิน หนึ่ งปี ถัด ไป หากไม่ ด าเนิ นการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
ข้อ 44 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
“ข้อ 89/1 ในกรณี ที่ มี ภ ารกิ จ ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลหรื อ กระทรวงมหาดไทย
และจ าเป็น ต้องให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นเป็นผู้ ดาเนินการ โดยมี ความจ าเป็นต้องใช้ จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจอนุ มัติยกเว้นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมได้
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”
ข้อ 45 ให้ ยกเลิกความในข้อ 100 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสาเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาล ส่งนายอาเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล”
ข้อ 46 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

