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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
โดยท่ีเป0นการสมควรออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ&เก่ียวกับค�าใช�จ�ายการ

ดําเนินการคัดเลือกขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เหมาะสมกับภารกิจ หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 
อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ แห� ง

พระราชบัญญัติองค&การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป0นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปEญหา กําหนดหลักเกณฑ& และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให�เป0นไปตามระเบียบน้ี 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค&การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

และองค&การบริหารส�วนตําบล 
“ผู�บริหาร” หมายความว�า นายกองค&การบริหารส�วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ

นายกองค&การบริหารส�วนตําบล 
“พนักงาน” หมายความว�า ข�าราชการองค&การบริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

และพนักงานส�วนตําบล 
“ลูกจ�าง” หมายความว�า ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค&กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได�รับค�าตอบแทน
จากงบประมาณขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

“การคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง” หมายความว�า การสอบแข�งขัน การคัดเลือก
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป0นต�องสอบแข�งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพ่ือรับโอน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒ ง/หน�า ๑/๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
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พนักงานส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังการสรรหา และการเลือกสรรลูกจ�าง ตามหลักเกณฑ&และวิธีการท่ีกําหนด
ในประกาศของคณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการท่ีองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
แต�งต้ังให�ดําเนินการคัดเลือก 

“เจ�าหน�าท่ีดําเนินการคัดเลือก”๒ หมายความว�า ผู�ซึ่งประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกแต�งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีต�าง ๆ อันเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง แต�ไม�
หมายความรวมถึงผู�ท่ีมาตรฐานกําหนดตําแหน�งกําหนดให�มีหน�าท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ�างในส�วนราชการหรือหน�วยงานน้ัน 

“ค�าใช�จ�ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง”๓ หมายความว�า ค�าเบี้ยประชุม 
ค�าพาหนะของคณะกรรมการ ค�าใช�สถานท่ี และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และให�หมายความรวมถึง
ค�าสมนาคุณด�วย 

“ค�าสมนาคุณ”๔ หมายความว�า  ค� าตอบแทนการออกข�อสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ& การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล 
การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร�างกาย ค�าทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร และ
ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีดําเนินการคัดเลือก 

“การประชุม” หมายความว�า การประชุมของคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ�าง 

 
ข�อ ๕  ให�กรรมการ เลขานุการจํานวนไม�เกินหน่ึงคน และผู�ช�วยเลขานุการจํานวนไม�

เกินสองคนในคณะกรรมการ มีสิทธิได�รับเบ้ียประชุมเป0นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมคร้ังละสอง
ร�อยห�าสิบบาท ส�วนประธานกรรมการให�ได�รับเบ้ียประชุมคร้ังละสามร�อยบาท ถ�ากรรมการผู�ใดทํา 
หน�าท่ีเป0นเลขานุการหรือผู�ช�วยเลขานุการด�วย ให�รับเบ้ียประชุมได�เพียงตําแหน�งเดียว 

กรรมการท่ีเป0นผู�บริหารหรือเป0นพนักงานสังกัดองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างน้ันให�ได�รับเฉพาะค�าสมนาคุณ๕ 

กรรมการซึ่งแต�งตั้งโดยตําแหน�งจากหน�วยงานอื่น ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได� 
แต�ได�มอบหมายให�ผู�อ่ืนเข�าร�วมประชุมแทนโดยทําเป0นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให�ถือว�า 
ผู�ได�รับมอบหมายปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะกรรมการแทนผู�ดํารงตําแหน�งน้ัน และให�นับเป0นองค&ประชุม 
ตลอดจนมีสิทธิได�รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ 

                                                 
๒ ข�อ ๔ บทนิยามคําว�า “เจ�าหน�าที่ดําเนินการคัดเลือก” เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ ข�อ ๔ บทนิยามคําว�า “ค�าใช�จ�ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง” แก�ไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ ข�อ ๔ บทนิยามคําว�า “ค�าสมนาคุณ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ ข�อ ๕ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ถ�าในวันหน่ึงมีการประชุมคณะกรรมการคณะเดียวกันหลายคร้ัง ให�บุคคลตามวรรค
หน่ึงได�รับเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมคณะน้ันเพียงคร้ังเดียว 

 
ข�อ ๖  การประชุมของคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองค&ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบน้ี 
กรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�ท่ี

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน�าท่ีเป0นประธานในท่ีประชุม โดยให�ผู�ซึ่งทําหน�าท่ีประธานในท่ี
ประชุมได�รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการ 

 
ข�อ ๗  ให�กรรมการซึ่งทําหน�าที่ออกข�อสอบ หรือตรวจกระดาษคําตอบ ได�รับ

ค�าสมนาคุณ ดังน้ี 
(๑) กรรมการซึ่งทําหน�าท่ีออกข�อสอบแบบปรนัย ได�รับเงินสมนาคุณเฉพาะข�อสอบ

ท่ีได�รับเลือกในอัตราข�อละห�าสิบบาท 
(๒) กรรมการซึ่งทําหน�าท่ีตรวจกระดาษคําตอบข�อสอบแบบปรนัย ได�รับค�า

สมนาคุณเป0นรายวิชา ในอัตราสี่บาทต�อผู�เข�าสอบหน่ึงคน กรณีตรวจกระดาษคําตอบด�วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร&ให�ใช�บริการของส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐโดยเบิกได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

(๓) กรรมการซึ่งทําหน�าท่ีออกข�อสอบแบบอัตนัยต�องตรวจกระดาษคําตอบด�วย
ตนเอง ให�ได�รับค�าสมนาคุณในอัตราข�อละห�าสิบบาทต�อผู�เข�าสอบหน่ึงคน 

การสอบคร้ังใดกรรมการได�รับค�าสมนาคุณไม�ถึงสองร�อยห�าสิบบาท ให�ได�รับสอง
ร�อยห�าสิบบาท 

 
ข�อ ๗/๑๖  ให�กรรมการท่ีทําหน�าท่ีสอบสัมภาษณ& ตรวจประเมินเอกสารผลงานทาง

วิชาการ ประเมินบุคคล ทดสอบการปฏิบัติงาน ทดสอบสมรรถภาพร�างกาย ทดสอบสมรรถนะ
ทางการบริหาร เจ�าหน�าท่ีดําเนินการคัดเลือก ได�รับค�าสมนาคุณตามอัตราบัญชีค�าสมนาคุณท�าย
ระเบียบน้ี 

 
ข�อ ๗/๒๗  องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างซึ่ง

มีผู�สมัครเป0นจํานวนมาก จําเป0นต�องหาสถานท่ี เจ�าหน�าท่ีให�เพียงพอต�อการดําเนินการ และ
หน�วยงานท่ีให�บริการสถานท่ี มีการเรียกเก็บค�าใช�สถานท่ี ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี ให�องค&กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเบิกจ�ายค�าใช�สถานท่ี ค�าจัดสถานท่ี ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี และค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับ
การใช�สถานท่ีเพ่ือดําเนินการคัดเลือกได�ตามอัตราท่ีหน�วยงานท่ีให�บริการเรียกเก็บ  ท้ังน้ี ให�พิจารณา
สถานท่ีของทางราชการเป0นลําดับแรกก�อน หากมีความจําเป0นต�องใช�สถานที่ที่มิใช�ของทางราชการ 
ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าส�วนราชการท่ีจะพิจารณาตามความจําเป0น เหมาะสมและประหยัด เพ่ือ
ประโยชน&ของทางราชการ 
                                                 

๖ ข�อ ๗/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง
ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ ข�อ ๗/๒ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง
ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๘  กรรมการท่ีมิใช�พนักงานส�วนท�องถ่ินขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี

ดําเนินการคัดเลือกให�เบิกค�าพาหนะการเดินทางในอัตราเหมาจ�ายไม�เกินห�าร�อยบาท ต�อการประชุม
หน่ึงคร้ัง 

 
ข�อ ๙  การเบิกค�าใช�จ�ายการคัดเลือกตามระเบียบน้ี ให�เบิกจ�ายจากเงินงบประมาณ

ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีดําเนินการคัดเลือก 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จารุพงศ&  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑.๘ บัญชีค�าสมนาคุณท�ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 

                                                 
๘ บัญชีค�าสมนาคุณท�ายระเบียบฯ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค&กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๙ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป0นต�นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ผู�จัดทํา 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน�า ๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


