
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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือใหการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป๒ 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๖)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หนา ๙/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
๒ ขอ ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๘)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๙)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๐)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๑๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและหนังสือส่ังการอื่นใด ที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการตีความวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติ

ตามระเบียบในวรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และผูทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่ตีความและวินิจฉัยปญหา 

 
หมวด ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
สวนที่ ๑ 
นิยาม 

   
 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ

แลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ

บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางพนักงานหรือลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินการรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน การจางที่ปรึกษา และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสาธารณสุข เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการ
ดานการศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย 

“เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแตกรณี 

“อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 
อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกันและรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ซึ่งสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับ
อาคารนั้นๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดย
สถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย 

“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาไทยหรือที่ปรึกษาตางประเทศ แลวแตกรณ ี
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มี

สัญชาติไทยตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
“ที่ปรึกษาตางประเทศ” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มิใชที่ปรึกษาไทย”องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล 

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น 

“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มี
ฐานะเทียบเทากองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวกับการพัสดุหรือไดรับแตงตั้งจากผูบริหาร
ทองถ่ินใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณ ี

“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา หรือ
พนักงานอื่นของรัฐตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่
เก่ียวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ินใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัสดุตามระเบียบนี้ 

“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ และโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือในประเทศ 

“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขาเสนอราคาเพื่อ
รับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด 
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่
เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ในคราวเดียวกัน 

(๒)  ความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนราย
ใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในคราวเดียวกัน 

ผูถือหุนรายใหญ ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓)  ความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง 
การเปนหุนสวนหรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวของ ไดเขาเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานนั้นมีความสัมพันธกันตาม(๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณ ี

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค 
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพ่ือให
ประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดาน
ทั่วไป โดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคาร โดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคาร โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หรือผูวาจางในกรณีการจางที่ปรึกษาดาน
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ 
๔๕ (๒) 

“งานกอสรางสาธารณูปโภค มายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษา
งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสง
ปโตรเลียมโดยทางทอทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เก่ียวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต
พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

 
สวนที่ ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใชบังคบัและการมอบอํานาจ 
   

 
ขอ ๖  ระเบียบนี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งดําเนินการเก่ียวกับ

การพัสดุโดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และเงินนอก
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีที่ใน
ระเบียบไมไดกําหนดไว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๗  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผู

ดํารงตําแหนงใดใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจ
เปนสําคัญ 

เพ่ือความคลองตัวในการจัดหา ผูบริหารทองถ่ินอาจมอบอํานาจในการสั่งการ
และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ
นั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 

สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการเงินกูหรือ
โครงการชวยเหลือในประเทศ ผูมีอํานาจตามระเบียบนี้จะแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินคนหนึ่ง ทํา
หนาที่ผูอํานวยการโครงการและมอบหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให
เปนการเฉพาะได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบหนังสือการมอบอํานาจ
ประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง 

 
ขอ ๘  การจัดหาพัสดุภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ

จากตางประเทศหากมีเง่ือนไขหรือขอตกลงที่ไดทําไวกับแหลงเงินกูหรือแหลงเงินชวยเหลือ 
แตกตางจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ก็ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงนั้นได ทั้งนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด 

 
หมวด ๒ 

หลักการจัดหาพัสด ุ
   

 
ขอ ๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดหาพัสดุ ตามหลักการ 

ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ความคุมคาในการใชจายเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดหาพัสดุ
โดยคํานึงถึงตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน คุณภาพ และประโยชนระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชพัสดุเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการ
ดูแลรักษาหรือการใชประโยชนจากพัสดุเปนสําคัญ หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ใหสามารถ
จัดหาพัสดุไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลในการ
ดําเนินการใหชัดเจน 

(๒)  ความโปรงใส องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดหาพัสดุในแต
ละข้ันตอนอยางเปดเผย มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน พรอมที่จะรับการตรวจสอบ และเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ ผลการจัดหาพัสดุตองมีการประกาศใหสาธารณชน
ทราบเปนการทั่วไปดวย 

(๓)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมี
การวางแผนและเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากที่สุด โดยที่คูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไดรับ
ความเปนธรรมและมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุประจําปเพ่ือปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนดวย 

(๔)  ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ และทุกแผนงานที่ไดใชเงินงบประมาณไป นอกจากนี้
จะตองมีการเปดเผยขอมูลในการจัดหาพัสดุแตละครั้งที่ไดดําเนินการตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการจน
ไดพัสดุนั้นมาเพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ 

 
หมวด ๓ 

การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสด ุ
   

 
ขอ ๑๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในระยะเวลา

หนึ่งปงบประมาณเปนการลวงหนาใหสอดคลองกับแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณโดย
แผนงานดังกลาว ควรประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(๑)  วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสด ุ
(๒)  รายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จาง 
(๓)  ลําดับความสําคัญในการคํานวณความตองการและการเตรียมจัดสรรพัสดุ 
(๔)  กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุหรืองานที่จาง 
(๕)  ประมาณคาใชจายสําหรับการบริการหลังการขาย และการบํารุงรักษาพัสดุ 

(ถามี) 
(๖)  รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะจางที่ปรึกษา 
(๗)  ประโยชนหรือผลสําเร็จของงานในการจางที่ปรึกษา (ถามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แผนงานดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแผนอาจทําได
ตามความจําเปน เพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน 

 
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา 
ขอ ๑๑  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีในแตละครั้ง นอกจากการซื้อที่ดิน และ

หรือส่ิงกอสรางตามขอ ๑๒ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางในสวนแรก เพ่ือขออนุมัติผูบริหารทองถ่ินดําเนินการ ตามรายการ
ดังตอไปนี ้

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการซื้อหรือจางครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(๓)  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือราคาที่

เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณหรือสมมติฐานในการกําหนดราคา
พ้ืนฐานที่ใชประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(๔)  วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
เงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(๕)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการ

ซื้อหรือจางการออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งช่ือ ตําแหนง และสังกัด
ของกรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนั้น 

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และการซื้อ
หรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงาน
ตามปกติได ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทํารายงานตามวรรคหนึง่ เฉพาะ
รายการที่เห็นวาจําเปนก็ได 

 
ขอ ๑๒  กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางในแตละครั้ง ใหหัวหนา

เจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อที่ดินและหรือ
ส่ิงกอสรางในสวนแรกเพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถ่ินดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการซื้อครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงาน
ในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซื้อ การระบุบริเวณหรือ
สถานที่และจํานวนเนื้อที่ที่ตองการ รวมถึงแผนงานในการกอสรางและหรือปรับปรุงส่ิงกอสราง
พรอมดวยระยะเวลาแลวเสร็จ 

(๓)  ราคาประเมินลาสุดของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ราคาซื้อขายที่ดินและหรือส่ิงกอสรางบริเวณใกลเคียงที่ดินที่จะซื้อในชวง
ระยะเวลากอนที่จะซื้อที่ดินนั้นไมเกินหกเดือน ประมาณ ๓ ราย (ถามี) 

(๕)  วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ ที่จะซื้อในครั้งนั้น 

(๖)  วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการ

ซื้อ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งช่ือ ตําแหนง และสังกัดของ
กรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางครั้งนั้น 

 
การซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 
ขอ ๑๓  กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาทุกวิธีในแตละคร้ัง ใหหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาในสวนแรก เพ่ือขอ
อนุมัติผูบริหารทองถ่ินดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา หรือขอบเขตวงงานรวมทั้ง
รายละเอียดเทาที่จําเปน 

(๓)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
(๔)  วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ และวงเงินงบประมาณคากอสราง (ถา

มี) 
(๕)  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(๖)  วิธีที่จะจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนใน

การจางที่ปรึกษาการออกหนังสือเชิญชวนหรือการประกาศเชิญชวน รวมทั้งช่ือ ตําแหนง และ
สังกัดของกรรมการทุกคนที่ดําเนินการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น 

 
ขอ ๑๔  ภายหลังจากที่ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง หรือ

จางที่ปรึกษาตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ พัสดุหรือ
คณะกรรมการที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งในครั้งนั้น ดําเนินการตามวิธีการจัดซื้อ จัดจางหรือวิธีการ
จางที่ปรึกษานั้นตอไปได 

เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษาในครั้งนั้นแลว ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือ
การจางที่ปรึกษาในสวนที่สองเพ่ือเสนอใหผูบริหารทองถ่ินรับทราบ โดยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เอกสารการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือประกาศเชิญชวน แลวแต
กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  หลักฐานการเผยแพรและปดประกาศการจัดซื้อ จัดจางหรือประกาศ การ
จางที่ปรึกษาในครั้งนั้น 

(๓)  ช่ือและที่อยูของผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือผูใหบริการ ที่เขาแขงขันทุก
ราย 

(๔)  ขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูเสนอราคา ผูเสนอ
งาน หรือผูใหบริการที่เขาแขงขันทุกราย รวมทั้งผลการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 
ตลอดจนเอกสารพรอมเหตุผลในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเหลานี้ 

(๕)  ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติหรือการขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ผูเสนอ
งานหรือผูใหบริการที่เขาแขงขันทุกราย นอกเหนือจาก (๓) และ (๔) 

(๖)  ขอมูลเก่ียวกับวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกและสรุปผล รวมทั้งเง่ือนไข
สําคัญที่กําหนดในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกพรอมเหตุผลประกอบ 

(๗)  เอกสารหรือหลักฐานในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
(๘)  หลักการและรายละเอียดในการจัดทําสัญญาและการเตรียมการจายเงินตาม

งวดสัญญา 
(๙)  หลักการและรายละเอียดในการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับ

มอบงาน 
(๑๐)  รายงานหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือการจางที่
ปรึกษาในสวนแรกตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี และในสวนที่สองตามวรรค
สอง พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบบันทึกรายงานดังกลาวไวไมนอยกวาสองป นับตั้งแตการ
ตรวจรับพัสดุตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและเปดเผย
ขอมูล 

 
หมวด ๔ 

กระบวนการจดัหาพัสด ุ
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๑๕  การจัดหาพัสดุมี ๖ ประเภท ดังตอไปนี ้
(๑)  การจัดทําเอง 
(๒)  การซื้อ 
(๓)  การจาง 
(๔)  การจางที่ปรึกษา 
(๕)  การแลกเปลี่ยน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  การเชา 
 
ขอ ๑๖  การติดตอส่ือสารที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินผูจัดหาพัสดุ กับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือคูสัญญา ใหทําหลักฐานไว
เปนหนังสือ 

ในการจัดหาพัสดุ หากมีการสั่งการจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปดวยวาจา
เก่ียวกับการจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หรือคณะกรรมการที่
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งในครั้งนั้น ทําบันทึกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการ
จางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๗  การไดมาซึ่งพัสดุ หรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว 

และไมมีระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้ 

 
ขอ ๑๘  ในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ และการจางที่ปรึกษาในแตละคร้ัง ให

เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปน
ผู เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน พรอมทั้งบันทึกการตรวจสอบไวในบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๔ ดวย 

หลักเกณฑและแนวทางในการตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

การสนับสนุนการใชพัสดุของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และการสงเสริมที่
ปรึกษาไทย 

 
ขอ ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ

โดยกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ทั้งนี้ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีอํานาจกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว 

 
ขอ ๒๐  ในการจัดหาพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดหาพัสดุตาม

มาตรฐานพัสดุที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด โดยจะมีการประกาศแจงเวียนมาตรฐาน
พัสดุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนระยะๆ 

 
สวนที่ ๒ 

การจัดทําเอง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๑  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําพัสดุเอง ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําโดยเฉพาะอยูแลว 

 
สวนที่ ๓ 

การซื้อการจาง 
   

 
วิธีซื้อและวิธีจาง 
ขอ ๒๒  การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 
(๑)  วิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท แตไมเกิน๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔)  วิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ 

แลวแตกรณี 
(๕)  วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕ 
การซื้อหรือการจางทั้ง ๕ วิธีดังกลาว สามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๒๓  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการ
ระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒)  เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๓)  เปนพัสดุที่มีความตองการซื้อเพ่ิมในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือ

เพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔)  เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน

องคการระหวางประเทศ 
(๕)  เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่

จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ เชน อะไหลทุกประเภท รถประจําตําแหนง เปนตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(๗)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๒๔  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒)  เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่อง
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(๓)  เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔)  เปนงานที่มีความตองการจางเพ่ิมในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือ

เพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕)  เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๒๕  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวน

ราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง ตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนด 

(๒)  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ให
รวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

 
ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับวิธีซื้อหรือวิธีจาง 
ขอ ๒๖  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา ถาผูส่ังซื้อหรือผู

ส่ังจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน เพ่ือให

วงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางเปลี่ยนไป จะกระทํา
มิได เวนแตการแบงซื้อแบงจางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซื้อหรือ
จางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน 

การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ผู
ส่ังซื้อหรือผูส่ังจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 

 
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
ขอ ๒๗  ในการซื้อหรือการจางสําหรับกรณีที่จํ าเปนตองคัดเลือกผูที่มี

ความสามารถเปนการเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจาง โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พรอมทั้งบันทึกการคัดเลือกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา 
ตามขอ ๑๔ ดวย 

หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง 
ขอ ๒๘  ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 

(๑)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒)  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
(๓)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔)  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(๖)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗)  คณะกรรมการตรวจการจาง 
(๘)  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอผูบริหารทองถ่ินภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาขยายเวลา
ใหตามความจําเปน 

 
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินกําหนด 
ขอ ๒๙  คณะกรรมการตามขอ ๒๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถ่ิน
หรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ของสวนราชการนั้นๆ ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษใหผูบริหาร
ทองถ่ินพิจารณาแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมีประสบการณเก่ียวกับงานที่จะ
ซื้อหรือจางคร้ังนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตามขอเสนอของชุมชน หรือประชาคมในเขต
พ้ืนที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน 

ในการซื้อหรือจางคร้ังเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการ
ตรวจการจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควร
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐ คนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับ
พัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่ เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางก็ได 

 
ขอ ๓๐  ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวด

ราคาแลว ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
รับและเปดซองประกวดราคา ปฏิบัติหนาที่ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด แลว
รายงานประธานกรรมการซึ่งผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเพ่ือดําเนินการตอไป เวนแตคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะพิจารณาผลไดตอเมื่อมีประธานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหาร
ทองถ่ินเขารวมพิจารณาดวย 

 
ขอ ๓๑ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็น
แยงไวดวย 

 
ผูควบคุมงานจางกอสราง 
ขอ ๓๒  ในการจางกอสรางแตละคร้ัง ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งผูควบคุมงานที่

มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ
ลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่น
ของรัฐในสังกัดอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้นๆ ในกรณีที่
ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุม
งานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนพนักงานสวนทองถ่ิน 
หรือขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๙ 
- ขอ ๕๕ แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การจางที่ปรึกษาใหความเห็นในการซื้อหรือจาง 
ขอ ๓๓  ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มี เทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใช

ผูเช่ียวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ินที่จะวาจางที่
ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งข้ันตอนใดได
ตามความจําเปน โดยการดําเนินการจางใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๙ - ขอ ๕๕ แลวแตกรณี 

 
วิธีดําเนินการซื้อหรือจาง 
ขอ ๓๔  วิธีดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวด

ราคาวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

เอกสารประกวดราคาใหจัดทําตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง
ไปจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด หรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
อัยการสูงสุดโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทาง
ราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูบริหารทองถ่ินเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การซื้อหรือการจางที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซอน หรือมีวงเงินสูงเกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวยผูทรงวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญในดานนั้น เพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคา กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือรายละเอียดของงานกอสราง 

 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
ขอ ๓๕  อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีจากเงินรายได ใหเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๖  นอกจากวิธีพิเศษตามขอ ๓๗ และวิธีกรณีพิเศษตามขอ ๓๘ การสั่งซื้อ

หรือส่ังจางครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู
จากตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวนใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน 
ดังตอไปนี้ 

ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข. เทศบาล 
(๑)  เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก)  นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
(ค)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี 
(ก)  นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค. องคการบริหารสวนตําบล 
(๑)  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบคณะผูบริหาร 
(ก)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  คณะผูบริหาร เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ค)  นายอําเภอ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(ก)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  นายอําเภอ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๓๗  การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เงินกูภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวนใหเปน
อํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้

ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข. เทศบาล 
(๑)  เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี 
(ก)  นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ค)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี 
(ก)  นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค. องคการบริหารสวนตําบล 
(๑)  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบคณะผูบริหาร 
(ก)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  คณะผูบริหาร เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ค)  นายอําเภอ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(ก)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  นายอําเภอ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๓๘  การส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูบริหารทองถ่ินสั่งซื้อหรือส่ัง

จางโดยไมจํากัดวงเงิน 
 

สวนที่ ๔ 
หลักเกณฑการจางที่ปรึกษา 

   
 

การจางที่ปรึกษาไทย 
ขอ ๓๙  การจางที่ปรึกษาไทยที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาท่ี

ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอ่ืน ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลักในการดําเนินงาน เวนแตไมมีที่
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้นที่จดทะเบียนอยูกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย ในกรณีมีที่
ปรึกษาไทยแตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จางที่ปรึกษาตางประเทศไดโดยจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาตางประเทศแสดง
เหตุผลความจําเปนไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เวนแต ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
การจางที่ปรึกษาตางประเทศ 
ขอ ๔๐  ภายใตบังคับขอ ๓๖ การจางที่ปรึกษาตางประเทศขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากแหลงที่
กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบ
ของจํานวนคนที่ปฏิบัติงานตอเดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะ
จางบุคลากรไทยได ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษา
แสดงเหตุผลความจําเปนไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

 
วิธีจางที่ปรึกษา 
ขอ ๔๑  การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป กระทําได ๒ วิธี คือ 
(๑)  วิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคย

ทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เช่ือถือได 
(๒)  วิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอย
รายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมควรและผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน 
โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 

สําหรับการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร กระทําได 
๔ วิธี คือ 

(๑)  วิธีตกลง ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๒ 
(๒)  วิธีคัดเลือก ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๓ 
(๓)  วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๔ 
(๔)  วิธีพิเศษ ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๕ 
การจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดังกลาว สามารถดําเนินการดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๔๒  การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีตก

ลง ไดแกการจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบ หรือเคยเห็น
ความสามารถแลวและเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตก
ลงไดพิจารณาเสนอแนะทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่งๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๓  การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

คัดเลือก ไดแกการจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุดเพื่อ
ดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่งๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๔  การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และ
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการ
ที่เปนนิติบุคคลโดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจน
แนวความคิดในการออกแบบเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มี
วงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๕  การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

พิเศษมี ๒ลักษณะดังนี้ 
(๑)  วิธีเลือกจาง ไดแก การจางในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือความมั่นคง

ของชาติหากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือความมั่นคงของประเทศชาติ ใหผูบริหารทองถ่ินมี
อํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 

(๒)  การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มี
ลักษณะพิเศษเปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย พิพิธภัณฑ 
หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหผูวาจางเสนอรายละเอียด
เร่ืองการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา 
ขอ ๔๖  ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานทั่วไปแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถ่ิน

แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 
(๑)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง 
(๒)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
(๓)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินกําหนด 
ขอ ๔๗  คณะกรรมการตามขอ ๔๖ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสี่คน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือ
ขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น หรือบุคคลที่มิใช
พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งเปนผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการ
ดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ ใหมีผูแทนจากสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน 

ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
ขอ ๔๘  ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง

อาคารแตละคร้ังใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
แลวแตกรณี คือ 

(๑)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง 
(๒)  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก 
(๓)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
(๔)  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
(๕)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน 
(๗)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินกําหนด 
ขอ ๔๙  คณะกรรมการตามขอ ๔๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวน
ทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธี
คัดเลือก และคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ควร
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย 

ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสาม ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
วิธีดําเนินการจางที่ปรึกษา 
ขอ ๕๐  วิธีดําเนินการจางที่ปรึกษาดานทั่วไป และดานออกแบบและควบคุมงาน

กอสรางอาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา 
ขอ ๕๑  อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษาดานทั่วไป และดานออกแบบและควบคุม

งานกอสรางอาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 
คาจางที่ปรึกษา 
ขอ ๕๒  อัตราคาจางที่ปรึกษาดานทั่วไป ใหเปนไปตามความเหมาะสมและ

ประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานใน
ลักษณะเดียวกันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวน
คนที่ปฏิบัติงานตอเดือนเทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตรา
คาจางที่ปรึกษาตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนด (ถามี) ดวย 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของคาจางตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่
ไดรับลวงหนาไปนั้นและใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวน
แลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการจางสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไม
ตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 

 
คาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 
ขอ ๕๓  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร ใหเปนไปตาม

อัตราดังนี้ 
(๑)  อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคา

ออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคา
กอสราง 

(๒)  อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในสวนที่
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ 
๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 

การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามความในวรรคหนึ่ง 
ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก 

อัตราคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินอาจกําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได 

 
ขอ ๕๔  ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงาน

จางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ 
จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณากําหนดเปนราย ๆ 
ไป 

หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทํา
สัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีก 

 
ขอ ๕๕  ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูว าจางอาจขอใหผู รับจาง

เปลี่ยนแปลงแกไขเล็กๆ นอยๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไม
คิดคาใชจายเพิ่มอีก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญ ใหเปนอํานาจ
ของผูวาจาง 

 
สวนที่ ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
สวนที่ ๖ 
การเชา 

   
 

ขอ ๕๗  การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑ และแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๕ 

สัญญาและหลกัประกัน 
   

 
สัญญา 
ขอ ๕๘  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ินและใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด ยกเวนการทําสัญญาสัมปทานใหทําเปนภาษาไทย 

การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยาง
สัญญาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยาง
สัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูบริหารทองถ่ินเห็นวาจะมีปญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด
ได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 
เวนแตผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได 

สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดหรืออัยการจังหวัดแลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แต
ตองมีคําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญา
ตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

 
ขอ ๕๙  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไม

ตองทําเปนสัญญาตามขอ ๕๘ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ิน 
(๑)  การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจาง ที่

ปรึกษา โดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของทางราชการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๔)  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
(๕)  การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
(๖)  การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง

โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 

 
ขอ ๖๐  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับดังนี ้
(๑)  การซื้อหรือการจางที่ไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคา

ปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๒ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 
(๒)  การจางที่ตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน

เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวัน
ละ ๕๐๐ บาท 

(๓)  งานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ ของราคางานจางนั้น 

(๔)  การทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา ถาไม
กําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอย
ละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

ทั้งนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อาจกําหนดหลักเกณฑในการกําหนด
คาปรับไวดวยก็ได ในกรณีที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไมไดกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดคาปรับไว การกําหนดคาปรับในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบริหารทองถ่ิน โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือ
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณ ี

ในกรณีการจัดหาส่ิงของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวน
ใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตาม
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่การจัดหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือ
ทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของ
ราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบ
พัสดุ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
ขอ ๖๑  ใหผูบริหารทองถ่ินสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคา

ตั้งแต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และกรมสรรพากร 
ภายในสามสิบวันนับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 
ขอ ๖๒  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลง

มิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเสีย
ประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหอยูในอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ินที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไข เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่เก่ียวของ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตอง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลง
พรอมกันไป 

สําหรับการจัดหาที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย 

 
ขอ ๖๓  ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณี

ที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอ
เสียเปรียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

 
ขอ ๖๔  ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และ

จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง ใหพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะได
ยินยอมเสียคาปรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหผูบริหาร
ทองถ่ินพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๕  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของผูบริหารทองถ่ินที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้

(๑)  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  เหตุสุดวิสัย 
(๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญา

ตองแจงเหตุดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุด
ลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิไดเวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 
ขอ ๖๖  ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปน

เพ่ือประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญา หรือขอตกลง 
หรือขอกฎหมายใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารสวนทองถ่ินที่จะใชสิทธิดังกลาวสั่งการไดตามความ
จําเปน 

 
หลักประกัน 
ขอ ๖๗  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี ้
(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจาย และลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวัน

นั้นไมเกิน๓ วันทําการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินกําหนด 
(๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย 

(๖)  หลักประกันอื่นๆ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน

ตางประเทศที่มีหลักฐานดี และผูบริหารทองถ่ินเชื่อถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๘  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๖๗ ใหกําหนดมูลคาเปน
จํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการ
จัดหาพัสดุที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหา แต
ไมเกินรอยละสิบก็ได 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินหนึ่งป และพัสดุ
นั้นไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันใน
อัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ํา
ประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้น และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายในสิบหาวัน
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหักจากเงินคาพัสดุงวด
สุดทายของปนั้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวใน
ระเบียบเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
ขอ ๖๙  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติ

บุคคลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน 

 
ขอ ๗๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา 

คูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ตามหลักเกณฑดังนี ้
(๑)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติรับราคา เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือก ตามลําดับไวไม
เกินสามรายใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

(๒)  หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยาง
ชาตองไมเกินสิบหาวัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมอบไว
แลวแตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และใน
สัญญาดวย 

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบรษิทั
เงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว 
พรอมกับแจงใหธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หลักประกันผลงาน 
ขอ ๗๑  การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาดานทั่วไป ที่แบงการชําระเงินออกเปน

งวดนอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละคร้ัง
ในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพ่ือเปนการประกันผลงาน หรือจะ
ใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะ
กําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 

กรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานไวในสัญญาแลว องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมจําตองใหวางหลักประกันสัญญาอีก 

 
ขอ ๗๒  กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาดานทั่วไป ตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ

ที่ไดรวมเงินคาภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กัน
เปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 

 
การจายเงินลวงหนา 
ขอ ๗๓  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะ

กระทํามิไดเวนแตผูบริหารทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไข ไว
กอนการทําสัญญาหรือขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑)  การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจจายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง 

(๒)  การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
หรือพัสดุอ่ืนที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิต หรือผูแทน
จําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณ ี

(๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อขอมูลในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชน 
วารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง 

(๔)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละ
สิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไว
เปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 

(๕)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ 
หรือราคาจาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๔  การจายเงินใหแกผูขาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวาง
ประเทศโดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่ส่ังซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการ
จายเงินลวงหนา 

 
ขอ ๗๕  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๓ (๑) (๒) และ (๓) 

ไมตองเรียกหลักประกัน 
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๓ (๔) และ (๕) ผูขาย

หรือผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไป
นั้น 

 
หมวด ๖ 

การบริหารสัญญา 
   

 
ขอ ๗๖  ใหผูบริหารทองถ่ินมีดุลพินิจในการดําเนินการตางๆ เพ่ือปฏิบัติให

เปนไปตามวัตถุประสงค และเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใต
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การตรวจและรับมอบงาน 
   

 
ขอ ๗๗  ในการซื้อหรือจางทําพัสดุ หรือการจางที่ปรึกษา แลวแตกรณีในแตละ

ครั้งใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน แลวแตกรณี เพ่ือปฏิบัติการ
ตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการ
จางและผูควบคุมงานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน และกําหนดเวลาตรวจ
รับ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๘ 

การลงโทษผูทิง้งาน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๘  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาสั่งลงโทษผูทิ้งงานแลวสง
ช่ือผูทิ้งงานนั้นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นทราบ 

หามองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได
แจงเวียนชื่อแลวเวนแตผูวาราชการจังหวัดจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 

หลักเกณฑการลงโทษผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูทิ้งงาน ใหเปนไปตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ
   

 
ขอ ๗๙  การยืม การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ใหดําเนินการตาม

หลักเกณฑและแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 

หมวด ๑๐ 
จรรยาบรรณ 

   
 

ขอ ๘๐  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางตองยึดถือ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑)  วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
(๒)  ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวน

เก่ียวของตรวจสอบไดทุกเวลา 
(๓)  มีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยเรียนรูถึงเทคนิค

วิทยาการใหมๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอ และนํามาใชปฏิบัติงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

(๔)  ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยาง
เครงครัด 

(๕)  ดําเนินการใหมีการใชจายเงินและทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด
คุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(๖)  คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและประโยชนสวนรวมของทางราชการเปน
หลักโดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย 

(๗)  ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดยให
ความรวมมือชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการ
พัฒนางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรงและ
โดยออมจากผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

(๙)  ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกขดวยความ
เปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรม 

(๑๐)  ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูเก่ียวของกับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปน
วิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 

(๑๑)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานและในการสงเสริม
สนับสนุนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 

(๑๒)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกําชับให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ
ปฏิบัติที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการดําเนินการให
ถูกตองตามจรรยาบรรณนี้ตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๘๑  รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบนี้ดวย 

สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือขอตกลงหรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือผูที่กระทํา
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคาตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณา
ส่ังการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม 

 
ขอ ๘๒  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลว
เสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวัฒน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หนา ๗/๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


