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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของสภาตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของสภา

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใด ที่ขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ หรือที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ

ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม

ความในระเบียบนี้ใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหสภาตําบลไดตามที่เห็นสมควร 
 

ขอความทั่วไป 
   

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

ควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
“พัสด”ุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือ

การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ

บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๖ ง/หนา ๙๘/๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมา แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสภาตําบล และการ
จางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินที่สภาตําบลจัดหารายไดเปนครั้งคราว
หรือมีผูอุทิศใหเปนการเฉพาะเจาะจง และใหรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนประเภทตางๆ เวนแต
เงินทุนหมุนเวียนนั้นไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

“เ งินชวยเหลือ” หมายความวา  เ งินที่ ได รับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศองคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งใน
ระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 

“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่น 
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักดวยเงินรายจายจริง ณ 

วันสิ้นปงบประมาณ รวมกับเงินที่เหลือจายจากปงบประมาณกอน ๆ ดวย 
“ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล 
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เลขานุการสภาตําบล เจาหนาที่สภาตําบล หรือ

ขาราชการอื่นที่ปฏิบัติงานในสภาตําบลที่ประธานสภาตําบลแตงตั้งหรือมอบหมาย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาตําบล ใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

“ผูส่ังซื้อหรือผูสงจาง” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหซื้อหรือจางตาม
ระเบียบนี้ 

“อธิบดี”๒ หมายความวา อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
 
ขอ ๖  ระเบียบนี้ใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งใชเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ เงินชวยเหลือ เงินอุดหนุน เงินสะสม เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือ
คําส่ังของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของงบประมาณกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๗  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผู

ดํารงตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับ
มอบอํานาจเปนสําคัญและใหแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง 

 
                                                 

๒ ขอ ๕ นิยามคําวา“อธิบดี” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการแกไข
เพ่ิมเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหสอดคลองกับการโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



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 
 

ขอ ๘  ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ
กระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสง ซึ่ง
สามารถใชบังคับแกผูนั้นแลวแตกรณี 

การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนความรับผิด
ในทางแพงหรือความรับผิดทางอาญา (ถามี) 

 
ขอ ๘ ทวิ๓  ในกรณีที่มีผูแทนชุมชน หรือประชาคมรวมเปนคณะกรรมการตาม

ขอ ๒๑ ผูหนึ่งผูใดกระทําใหสภาตําบลเสียหายโดยจงใจ โดยประมาทเลินเลอ โดยมีเจตนาทุจริต 
โดยปราศจากอํานาจ ผูนั้นจะตองรับผิดตามกฎหมาย 

 
หมวด ๑ 
การจัดหา 

   
สวนที่ ๑ 

การจัดทําพัสด ุ
   

 
ขอ ๙  ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกสภาตําบล หรือใหสิทธิอัน

เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน จะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบล 

การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้ 

 
ขอ ๑๐  กรณีที่มีการจัดทําพัสดุเอง ใหประธานสภาตําบลมีอํานาจแตงตั้งผู

ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมี
คุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตสภาตําบลไดกําหนดใหมี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

 
สวนที่ ๒ 

การซื้อการจาง 
   

 

                                                 
๓ ขอ ๘ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของสภาตําบล (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

วิธีซื้อและวิธีจาง 
 
ขอ ๑๑  การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
 
ขอ ๑๒  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางคร้ังหนึ่ง 

ซึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๓  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง

ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 
 
ขอ ๑๔  การซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป หากสภา

ตําบลเห็นวาจะเปนประโยชนจะดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาก็ได 
 
ขอ ๑๕  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ตามขอ ๑๒ ถาผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจาง

เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีสอบราคา ตามขอ ๑๓ ก็ได 
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให

วงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีสอบราคา หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซื้อส่ังจางโดยวิธีสอบราคาเปลี่ยนไป
เปนวิธีตกลงราคา จะกระทํามิได 

การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางจะส่ังให
กระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 

 
ขอ ๑๖  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแกการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วา

ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสภาตําบล 
(๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน

องคการระหวางประเทศ 
(๔) เปนพัสดุที่ โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่

จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง 
(๕) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 



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 
 

(๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๑๗  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่อง
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสภาตําบล 
(๔) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๑๘  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือ
จาง 

(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
 
รายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 

ขอ ๑๙  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอ
เหตุผลรายละเอียดของพัสดุ วงเงิน ระยะเวลา วิธีการ และคณะกรรมการตอผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจาง 
ตามขอ ๔๒ ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ แลวแตกรณีสําหรับการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใหมี
ราคาประเมินของทางราชการ และราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง มาเปรียบเทียบดวย (ถามี) และให
ติดตอกับเจาของโดยตรง 

เมื่อผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่
พัสดุและผูที่เก่ียวของดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได 

 
กรรมการ 
 

ขอ ๒๐  ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหประธานสภาตําบลมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 



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 
 

(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง 
 
ขอ ๒๑  คณะกรรมการตามขอ ๒๐ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ

หนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบล เลขานุการสภาตําบล 
เจาหนาที่สภาตําบล ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสภาตําบล ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินอื่น 
ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งกรรมการคนใดคน
หนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทนสําหรับการซื้อการจาง โดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคม ที่มีความรู
หรือมีประสบการณเก่ียวกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้นตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมใน
เขตพ้ืนที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน๔ 

การแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ และหากแตงตั้งหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลว
ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๒๗ (๑) หรือ
ขอ ๓๔ แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งประธานสภาตําบลแตงตั้งเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ในการซื้อหรือจางคร้ังเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ตรวจการจาง 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาควร
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งสมาชิกสภา
ตําบล เลขานุการสภาตําบล เจาหนาที่ของสภาตําบล ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสภาตําบล 
ขาราชการ หรือขาราชการสวนทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรือ
งานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจางก็ได 
                                                 

๔ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของสภา
ตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

การแตงตั้งสมาชิกสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลเปนคณะกรรมการตามขอ ๒๐ 
หรือเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางตามขอ ๒๑ วรรคหก ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับการจัดซื้อ
หรือจัดจางในครั้งนั้น 

 
ขอ ๒๒  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจาง ตองเปนมติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็น
แยงไวดวย 

 
ขอ ๒๓  ในการจางกอสรางแตละคร้ัง ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งผูควบคุมงาน

ที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง หากแตงตั้งขาราชการหรือ
ขาราชการสวนทองถ่ินอื่นตองไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และหากแตงตั้งหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน 
จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติควรมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
วิธีตกลงราคา 
 

ขอ ๒๔  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหผูมีอํานาจลงนามในสัญญาหรือผูมี
อํานาจลงนามในขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๔๙ ตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจาง แลวจัดซื้อ
หรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากประธานสภาตําบล 

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดย
ไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผู
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความ
เห็นชอบตอประธานสภาตําบล และเมื่อประธานสภาตําบลใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
วิธีสอบราคา 
 



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 
 

ขอ ๒๕  ใหประธานสภาตําบลประกาศสอบราคาและใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํา
เอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด หรือตามแบบที่ผาน
การตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว 

การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางจาก
ที่อธิบดีกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
ประธานสภาตําบล เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารสอบ
ราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 

การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองสอบราคา 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการสอบราคา และ

ราคาของเอกสาร (ถามี) 
 
ขอ ๒๖  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ

เผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือ
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดกับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการสภาตําบล และท่ีวาการอําเภอนั้น 

(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และยื่นโดยตรงตอสภาตําบลกอน
เวลาเปดซองสอบราคา 

(๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองไวดวย 
และใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง และสงมอบซองใหแกเจาหนาที่พัสดุทันท ี

(๔) ใหเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการตอไป 

การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ใหถือปฏิบัติตามการใหหรือขายเอกสารของวิธีประกวดราคาโดยอนุโลม แตทั้งนี้
ใหเร่ิมดําเนินการใหหรือขายเอกสารสอบราคาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศสอบราคาจนถึงกอนวัน
เปดซองสอบราคา 

 
ขอ ๒๗  คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และ



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 
 

ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกรายแลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบ
รูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสภาตําบล และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไว
แลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาว ไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสภา
ตําบลในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๒๘ 

(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางยกเลิกการสอบ
ราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป 
โดยไมยกเลิกการสอบราคา ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ได รับไวทั้งหมดตอประธานสภาตําบลเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานเจาหนาที่พัสดุและหรือ
ประธานสภาตําบล แลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๘  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคา

ต่ําสุด รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางตามขอ ๒๗ (๓) ยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอ
ราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวน
ที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจางถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม
ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายตามขอ ๒๗ (๓) มาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอ
ราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่
เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง และเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลว ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาราย
นั้น 



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 
 

(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอประธานสภา
ตําบล เพ่ือประกอบการพิจารณาวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงิน
เพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการจัดซื้อหรือจางใหม ในกรณีเปนเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวน ใหสภาตําบลรายงานเหตุผลความจําเปนตามขอพิจารณาดังกลาว
เสนอผานการพิจารณาของอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐที่จะ
จัดสรรให เวนแตจะมีหลักเกณฑของเงินอุดหนุนนั้นกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
วิธีประกวดราคา 
 

ขอ ๒๙  ใหประธานสภาตําบลประกาศประกวดราคาและใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํา
เอกสารประกวดราคา ตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของ
อัยการจังหวัดแลว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง
จากที่อธิบดีกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดโดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหสภาตําบลเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
ประธานสภาตําบล เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสาร
ประกวดราคาไปใหอัยการจังหวัดตรวจพิจารณากอน 

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
(๔) สถานที่ และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา และ

ราคาของเอกสาร 
 
ขอ ๓๐  การซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศ

ประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการสภาตําบล ที่วาการอําเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนั้น และ
สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทองถ่ินของจังหวัดนั้น กรมประชาสัมพันธ องคการ
ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

การสงประกาศประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองกระทํากอนวันรับซองประกวด
ราคาไมนอยกวา ๒๐ วัน 

 



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 
 

ขอ ๓๑  การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ ที่ทําการสภาตําบลหรือสถานที่ที่ผูตองการสามารถ
ติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความ
ตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นอยางนอยรายละ ๑ ชุด โดย
ไมมีเง่ือนไขอื่นในการใหหรือขาย ทั้งนี้ใหเร่ิมดําเนินการใหหรือขายกอนวันรับซองประกวดราคา
ไมนอยกวา ๑๐ วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา ๑๐ วันดวย 

ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่สภาตําบลจะตองเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับ
หรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือ
ไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ขอ ๓๒  กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่จะตองช้ีแจงหรือให

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแกสภาตําบล หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดําเนินการตามขอ ๓๐ โดยอนุโลม กับแจงเปน
หนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซอง
ประกวดราคาไดทันตามกําหนดเดิม ใหเล่ือนวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซอง
ประกวดราคาตามความจําเปนดวย 

 
ขอ ๓๓  นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๓๒ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวด

ราคา หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได 
 
ขอ ๓๔  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่

การเงินออกใบรับใหแกผูย่ืนซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึก
ในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันให
ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอม
ทั้งพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกใน
รายงานไวดวย 



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 
 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึก
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

 
ขอ ๓๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ 

พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรน
ใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็
ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสภาตําบล แลวเสนอใหซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสภา
ตําบลในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา
รายถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๒๘ 
โดยอนุโลม 

(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอผู ส่ังซื้อหรือผู ส่ังจางเพ่ือส่ังการ โดยเสนอผานเจาหนาที่พัสดุและหรือ
ประธานสภาตําบล แลวแตกรณ ี

 
ขอ ๓๖  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 

๓๕ (๑) แลวปรากฏวา มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตาม
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผู



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 
 

ส่ังซื้อหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ให
ดําเนินการตามขอ ๓๕ (๒) โดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๗  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียด

และเง่ือนไขที่กําหนด ใหเสนอผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจางใหม 

 
ขอ ๓๘  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือ

จางกับผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของสภาตําบลเปนเหตุใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทํา
ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

 
วิธีพิเศษ 
 

ขอ ๓๙  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสภาตําบล ให

เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 

(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดีใหสืบราคาจากผู
มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๕) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ให
เชิญเจาของโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูส่ังซื้อเพ่ือส่ังการ โดยเสนอผานเจาหนาที่พัสดุ และประธานสภาตําบลแลวแตกรณ ี

 
ขอ ๔๐  การจางโดยวิธีพิเศษ ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง

โดยวิธีพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 



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 
 

(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหเชิญผูมีอาชีพ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือ
ราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๗ (๔) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดย
วิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการ
สอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจาง
เสนอราคาสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูส่ังจางเพ่ือส่ังการ โดยเสนอผานเจาหนาที่พัสดุและหรือประธานสภาตําบล แลวแต
กรณี 
 
วิธีกรณีพิเศษ 
 

ขอ ๔๑  การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหประธานสภาตําบลสั่งซื้อ
หรือส่ังจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๑๘ ไดโดยตรง 

 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
 

ขอ ๔๒  การสั่งซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีที่ใชจายจากเงินรายไดนอกจากที่กําหนดไวใน
ขอ ๔๓ และขอ ๔๔ ใหประธานสภาตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยไมจํากัดวงเงิน 

 
ขอ ๔๓  การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่งโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา หรือวิธี

ประกวดราคา จากเงินอุดหนุนหรือเงินชวยเหลือ ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ประธานสภาตําบล ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สภาตําบล เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) นายอําเภอ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
 
ขอ ๔๔  การส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุนหรือเงิน

ชวยเหลือทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานสภาตําบล ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สภาตําบล เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) นายอําเภอ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
 



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 
 

ขอ ๔๕  การส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหประธานสภาตําบลสั่งซื้อหรือ
ส่ังจางไมจํากัดวงเงิน 
 
การตรวจรับพัสด ุ
 

ขอ ๔๖  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ตรวจรับพัสดุและตรวจการจางที่
ไมใชงานกอสรางดังนี ้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 
จะตองไดรับอนุมัติจากประธานสภาตําบลกอน 

(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี
การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผู ชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ 
สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 

ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางได
สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่
พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผู
รับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก
จายเงินของสภาตําบล และรายงานใหประธานสภาตําบลทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา
หรือขอตกลง ใหรายงานประธานสภาตําบลผานเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสง
มอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจ
รับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานประธานสภา
ตําบล เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัด
สิทธิ์ของสภาตําบลที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบ
พัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานประธานสภาตําบลเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 
๓ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ 



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 
 

(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวให
เสนอประธานสภาตําบลเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาประธานสภาตําบลสงการใหรับพัสดุนั้นไว จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 
 
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
 

ขอ ๔๗  คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผู

ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห 
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงาน
ประธานสภาตําบล เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลัก
วิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให
ทํางานจางนั้น ๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา 

(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจาง
นั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการ
เบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของสภาตําบล และรายงานใหประธานสภาตําบล
ทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานประธานสภาตําบลผานเจาหนาที่พัสดุเพ่ือ
ทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยง
ไว ใหเสนอประธานสภาตําบลเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาประธานสภาตําบลสั่งการใหตรวจรับงานจาง
นั้นไว จึงจะดําเนินการตาม (๔) 

 
ขอ ๔๘  ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางาน

จางนั้น ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ 
โดยสั่งเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชาง 
เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติ



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 
 

ตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้น เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะ
ยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญา มี
ขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี 
หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุก
สัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปน
เอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใชดวย 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสง
มอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 

 
สวนที่ ๓ 

สัญญาและหลกัประกัน 
   

 
ขอ ๔๙  การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปน

อํานาจของประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบล และสมาชิกสภาตําบลอีกหนึ่งคนซึ่งสภาตําบล
แตงตั้ง 

การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยาง
สัญญาที่อธิบดีกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางสภา
ตําบลเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตประธานสภาตําบลเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอก็ใหสงรางสัญญานั้นผานอําเภอและจังหวัดไปใหอัยการจังหวัดพิจารณากอน 

ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด และจําเปนตองรางสัญญา
ข้ึนใหมตองสงรางสัญญานั้นผานอําเภอและจังหวัดใหอัยการจังหวัดพิจารณากอน เวนแต
ประธานสภาตําบลเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดแลว ก็ใหกระทําได 

 
ขอ ๕๐  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ไดโดย

ใหอยูในดุลพินิจของประธานสภาตําบล 
(๑) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา 



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) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของ
ทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๑๖ (๑) (๒) และ (๓) 
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง

ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๒๔ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 
ขอ ๕๑  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน

อัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบเวนแตการจางซึ่ง
ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวใน
อัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 

การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูใน
ดุลพินิจของประธานสภาตําบล โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่
คูสัญญาของทางสภาตําบลจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในกรณีการจัดหาส่ิงของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวน
ใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตาม
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญาใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือ
ทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของ
ราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหประธานสภาตําบลรีบ
แจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ให
ประธานสภาตําบลบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
ขอ ๕๒  ใหประธานสภาตําบลสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมี

มูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค แลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 
ขอ ๕๓  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลง

มิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกสภาตําบล หรือไมทําใหสภาตําบล
ตองเสียประโยชน ใหผูมีอํานาจลงนามในสัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามในขอตกลงเปนหนังสือ
ดําเนินการโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวน
ใหสภาตําบลรายงานเหตุผลความจําเปนของการแกไขเปล่ียนแปลงตามวรรคหนึ่ง เสนอผานการ



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 
 

พิจารณาของอําเภอและจังหวัดเพื่อขอทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐที่จัดสรรให เวนแตจะมี
หลักเกณฑของเงินอุดหนุนนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินชวยเหลือ ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เวน
แตจะมีหลักเกณฑของแหลงเงินนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตอง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลง
พรอมกันไปและเมื่อไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวใหปฏิบัติตามขอ ๕๒ ดวย 

สําหรับการจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบ และรายการของงานกอสรางหรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตน ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของสภาตําบลดวย 

 
ขอ ๕๔  ใหผูมีอํานาจลงนามในสัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามในขอตกลงเปน

หนังสือพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไม
สามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อ
หรือผูส่ังจางกอน 

การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจลงนามใน
สัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามในขอตกลงเปนหนังสือ กระทําไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกสภา
ตําบลโดยตรงหรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของสภาตําบลในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นตอไป ทั้งนี้ โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือส่ังจางกอน 

 
ขอ ๕๕  ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและ

จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง ใหผูมีอํานาจลงนามในสัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามในขอตกลงเปนหนังสือ 
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

กรณีจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง และ
คูสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกสภาตําบลโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน ใหผูมีอํานาจลงนามใน
สัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามในขอตกลงเปนหนังสือ พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาที่จําเปน โดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน 

 
ขอ ๕๖  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาหรือผูมีอํานาจลงนามใน
ขอตกลงเปนหนังสือที่จะพิจารณาโดยผานความเห็นชอบของผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจางกอน ตามจํานวน
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้



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 
 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสภาตําบล 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ใหสภาตําบลระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสภา

ตําบลทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญา
จะยกมากลาวอาง เพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม 
(๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสภาตําบลทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 
หลักประกัน 
 

ขอ ๕๗  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ 

หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับหลักประกันซอง หรือหลักประกันสัญญาจางที่มีวงเงินคางานกอสรางไม

เกินสิบลานบาท ใหใชหลักประกันไดอีกหนึ่งประเภท คือ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๕๘  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๕๗ ใหกําหนดมูลคาเปน

จํานวนเต็มในอัตรารอยละ ๕ ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแลวแตกรณี 
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้น

ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันใน
อัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุสงมอบในแตละปของสัญญาโดยจะถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ํา
ประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน 
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหสภาตําบลหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่
สภาตําบลจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาดวย 



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 
 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวใน
ระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
ขอ ๕๙  ในกรณีที่สวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่นหรือ

รัฐวิสาหกิจ เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน 
 
ขอ ๖๐  ใหสภาตําบลคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ําประกัน

ตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วนั นบั

แตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว 

(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็วและอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งสภาตําบลไดรับมอบไวแลวแตทั้งนี้จะตองระบุ
ไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาดวย 

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ําประกัน
ของบริษัทเงินทุน ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตนใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว 
พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูค้ําประกันทราบดวย 

 
สวนที่ ๔ 

การลงโทษผูทิง้งาน 
   

 
ขอ ๖๑  ใหประธานสภาตําบลรายงานผานอําเภอและจังหวัดเพื่อเสนอ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่สภาตําบลกําหนด หรือคูสัญญาของสภาตําบลไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนผูทิ้งงาน เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งผูนั้นเปนผูทิ้งงานแลว ให
รีบสงช่ือผูนั้นไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ 

เมื่อสํานักนายกรัฐมนตรีแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบวาผูนั้นเปนผูทิ้ง
งานใหอธิบดีแจงเวียนสภาตําบลตาง ๆ ทราบ พรอมทั้งแจงผูทิ้งงานรายนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียน 

หามสภาตําบลกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานนั้น นับแตไดรับการแจงเวียน เวนแต
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน และการสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานให
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 



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 
 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเขาเสนอราคากับสภาตําบล ใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาที่มีการกระทําดังกลาว เสมือนเปน
ผูทิ้งงาน และดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม โดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมและการจําหนาย 
   

สวนที่ ๑ 
การควบคุม 

   
 
การเก็บรักษาพัสด ุ

 
ขอ ๖๒  พัสดุของสภาตําบลไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุม

ตามระเบียบนี้ เวนแตมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังกระทรวงมหาดไทย กําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 

 
ขอ ๖๓  เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดง

ราชการตามตัวอยางที่อธิบดีกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบ
รายการดวย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตอง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
 
การเบิก-จายพัสดุ 
 

ขอ ๖๔  การเบิกพัสดุจากสภาตําบล ใหเจาหนาที่ผูตองการใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
และใหประธานสภาตําบลหรือผูที่ประธานสภาตําบลมอบหมายเปนผูส่ังจายพัสดุ 

 
ขอ ๖๕  ใหเจาหนาที่พัสดุซึ่งเปนผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก

และเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไว
เปนหลักฐานดวย 

 
การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 

ขอ ๖๖  กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหประธานสภาตําบลแตงตั้งสมาชิกสภา
ตําบลซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของสภา



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 
 

ตําบล เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนป
ปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทํา
การวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอประธานสภา
ตําบลภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อประธานสภาตําบลไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหปด
ประกาศรายงานดังกลาว ณ ที่ทําการสภาตําบลโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบพรอมกับสง
สําเนารายงานผานอําเภอไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด 

 
ขอ ๖๗  เมื่อประธานสภาตําบลไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๖๖ และปรากฏวา

มีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๑ และขอ ๒๒ มาใชโดย
อนุโลม 

ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหประธานสภาตําบล
ดําเนินการตามหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องความรับผิดทางแพงตอไป 

 
สวนที่ ๒ 

การจําหนาย 
   

 
ขอ ๖๘  หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชตอไป

จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอประธานสภาตําบลโดยความเห็นชอบ
ของสภาตําบลเพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาด
แลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่ง
มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด
กอนก็ได 

การขายใหแกสวนราชการ สภาตําบลอื่น หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 

(๒) โอน ใหโอนแกสวนราชการ สภาตําบลอื่น หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ



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 
 

หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ใหมีหลักฐานการ
สงมอบไวตอกันดวย 

(๓) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาตําบลกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่

ประธานสภาตําบลสั่งการ 
 
ข อ  ๖๙   เ งิ นที่ ไ ด จ า กการจํ าหน า ยพั สดุ  ให ถื อป ฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของสภาตําบลหรือขอตกลงในสวนที่ใชเงิน
ชวยเหลือ แลวแตกรณ ี

 
การจําหนายเปนสูญ 
 

ขอ ๗๐  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีตัวผูรับผิดแตไม
สามารถชดใชตามหลักเกณฑเร่ืองความรับผิดทางแพง หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการ
ตามขอ ๖๘ ใหประธานสภาตําบลเปนผูพิจารณาอนุมัติจําหนายพัสดุเปนสูญ โดยผานความ
เห็นชอบของสภาตําบลกอน 

 
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 

ขอ ๗๑  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๖๘ หรือขอ ๗๐ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลง
จายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที พรอมกับสงสําเนาบัญชีหรือทะเบียนนั้นผานอําเภอ
ไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี จํานวน ๑ 
ชุด 

สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 

 
ขอ ๗๒  ในกรณีที่พัสดุของสภาตําบลเกิดการชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป

หรือไมจําเปนตองใชตอไป กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปตามขอ ๖๖ และไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑ เร่ืองความรับผิดทางแพง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ให
ดําเนินการจําหนายตามขอ ๖๘ จําหนายเปนสูญตามขอ ๗๐ และลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียน ตามขอ ๗๑ โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๗๓  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่
ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวา
จะดําเนินการตามระเบียบนี้ได 



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 
 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของสภาตําบล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๕ 
 
ขอ ๕  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนีใ้ชบังคบั ให
ดําเนนิการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการแกไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให
สอดคลองกับการโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖๖ 
 
ขอ ๖  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๕  ในกรณีที่ระเบียบใดที่กําหนดใหมีหรือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิก็ใหพิจารณาแตงตั้งผูแทน
กรมการปกครองเขารวมดวยอยางนอยหนึ่งคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
หทัยภัทร/ผูจัดทํา 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๒๓ง/หนา ๒๖/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๔ง/หนา ๑๘/๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ 


