
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อใหการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนแนวทางเดียวกันและเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

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

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

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

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

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๗)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/พ๑๑๕ง/๙/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๙)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

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

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

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

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและหนังสือส่ังการอ่ืนใด ท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการตีความวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติ

ตามระเบียบในวรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด และอาจแตงต้ังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูทรงคุณวุฒิตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือทําหนาท่ีตีความและวินิจฉัยปญหา 

 
หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

สวนท่ี ๑ 
นิยาม 

   
 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การ

แลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
“การซ้ือ” หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และ

บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางพนักงานหรือลูกจางของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นการรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น การจางท่ีปรึกษา และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

“การจางท่ีปรึกษา” หมายความวา การจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ี
ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสาธารณสุข เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมท้ังใหบริการ
ดานการศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย 

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

“อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 
อาคารท่ีทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่นๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับ
อาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและส่ิงอื่นๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

“พัสดุท่ีผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว โดย
สถานท่ีผลิตต้ังอยูในประเทศไทย 

“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาไทยหรือที่ปรึกษาตางประเทศ แลวแตกรณี 
“ท่ีปรึกษาไทย” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมี

สัญชาติไทยตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
“ท่ีปรึกษาตางประเทศ” หมายความวา ท่ีปรึกษาท่ีมิใชท่ีปรึกษาไทย”องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล 

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทองถิ่ น” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาลและพนักงานสวนตําบล 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรอืกฎหมายอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมี
ฐานะเทียบเทากองซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเกี่ยวกับการพัสดุหรือไดรับแตงต้ังจากผูบริหาร
ทองถิ่นใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี 

“เจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา หรือ
พนักงานอื่นของรัฐตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงต้ังจากผูบริหารทองถิ่นใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัสดุตามระเบียบนี้ 

“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายใหมี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ และโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือในประเทศ 

“ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท่ีเขาเสนอราคาขายในการซ้ือพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเขาเสนอราคาเพื่อ
รับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนท่ีปรึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด 
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ี
เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ 
ดังตอไปนี ้

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

(๒)  ความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนราย
ใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาหรือเสนองาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 

ผูถือหุนรายใหญ ใหหมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละย่ีสิบหา ใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓)  ความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

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

ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานนั้นมีความสัมพันธกันตาม(๑) (๒) หรอื (๓) แลวแตกรณ ี

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การท่ีผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค 
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรอืประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขู
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อให
ประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาดาน
ท่ัวไป โดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคาร โดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคาร โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หรือผูวาจางในกรณีการจางท่ีปรึกษาดาน
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ 
๔๕ (๒) 

“งานกอสรางสาธารณูปโภค มายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษา
งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสง
ปโตรเลียมโดยทางทอทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต
พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

 
สวนท่ี ๒ 

การใชบังคับและการมอบอํานาจ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๖  ระเบียบนี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัสดุโดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงินนอก
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีท่ีใน
ระเบียบไมไดกําหนดไว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๗  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผู

ดํารงตําแหนงใดใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบอํานาจ
เปนสําคัญ 

เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจ
นั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 

สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการเงินกูหรือ
โครงการชวยเหลือในประเทศ ผูมีอํานาจตามระเบียบนี้จะแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ทํา
หนาท่ีผูอํานวยการโครงการและมอบหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให
เปนการเฉพาะได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบหนังสือการมอบอํานาจ
ประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง 

 
ขอ ๘  การจัดหาพัสดุภายใตโครงการท่ีดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ

จากตางประเทศหากมีเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ีไดทําไวกับแหลงเงินกูหรือแหลงเงินชวยเหลือ 
แตกตางจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ก็ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอตกลงนั้นได ท้ังนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด 

 
หมวด ๒ 

หลักการจดัหาพัสดุ 
   

 
ขอ ๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดหาพัสดุ ตามหลักการ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  ความคุมคาในการใชจายเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดหาพัสดุ

โดยคํานึงถึงตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน คุณภาพ และประโยชนระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีวัตถุประสงคในการใชพัสดุเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการ
ดูแลรักษาหรือการใชประโยชนจากพัสดุเปนสําคัญ หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร ใหสามารถ
จัดหาพัสดุไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป ท้ังนี้ ใหระบุเหตุผลในการ
ดําเนินการใหชัดเจน 

(๒)  ความโปรงใส องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดหาพัสดุในแต
ละข้ันตอนอยางเปดเผย มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน พรอมท่ีจะรับการตรวจสอบ และเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ท้ังน้ี ผลการจัดหาพัสดุตองมีการประกาศใหสาธารณชน
ทราบเปนการทั่วไปดวย 

(๓)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
การวางแผนและเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ ดําเนินการจัดหาพัสดุท่ีเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุด โดยท่ีคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองไดรับ
ความเปนธรรมและมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุประจําปเพื่อปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นดวย 

(๔)  ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ และทุกแผนงานท่ีไดใชเงินงบประมาณไป นอกจากนี้
จะตองมีการเปดเผยขอมูลในการจัดหาพัสดุแตละครั้งที่ไดดําเนินการตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจน
ไดพัสดุนั้นมาเพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ 

 
หมวด ๓ 

การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ 
   

 
ขอ ๑๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในระยะเวลา

หนึ่งปงบประมาณเปนการลวงหนาใหสอดคลองกับแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณโดย
แผนงานดังกลาว ควรประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี ้

(๑)  วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสดุ 
(๒)  รายละเอียดของพัสดุหรืองานท่ีจาง 
(๓)  ลําดับความสําคัญในการคํานวณความตองการและการเตรียมจัดสรรพัสดุ 
(๔)  กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุหรืองานที่จาง 
(๕)  ประมาณคาใชจายสําหรับการบริการหลังการขาย และการบํารุงรักษาพัสดุ 

(ถามี) 
(๖)  รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะจางที่ปรึกษา 
(๗)  ประโยชนหรือผลสําเร็จของงานในการจางท่ีปรึกษา (ถามี) 
แผนงานดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ การเปล่ียนแปลงแผนอาจทําได

ตามความจําเปน เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา 
ขอ ๑๑  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีในแตละครั้ง นอกจากการซ้ือท่ีดิน และ

หรือส่ิงกอสรางตามขอ ๑๒ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางในสวนแรก เพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถิ่นดําเนินการ ตามรายการ
ดังตอไปนี ้

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการซ้ือหรือจางครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(๓)  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือราคาท่ี

เคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณหรือสมมติฐานในการกําหนดราคา
พื้นฐานที่ใชประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
เงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(๕)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีน้ัน 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการ

ซ้ือหรือจางการออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัด
ของกรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนั้น 

การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และการซ้ือ
หรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซ่ึงไมอาจทํารายงาน
ตามปกติได ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะ
รายการที่เห็นวาจําเปนก็ได 

 
ขอ ๑๒  กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางในแตละครั้ง ใหหัวหนา

เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือท่ีดินและหรือ
สิ่งกอสรางในสวนแรกเพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถิ่นดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการซ้ือครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงาน
ในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซ้ือ การระบุบริเวณหรือ
สถานท่ีและจํานวนเนื้อท่ีท่ีตองการ รวมถึงแผนงานในการกอสรางและหรือปรับปรุงส่ิงกอสราง
พรอมดวยระยะเวลาแลวเสร็จ 

(๓)  ราคาประเมินลาสุดของทางราชการ 
(๔)  ราคาซ้ือขายท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางบริเวณใกลเคียงท่ีดินท่ีจะซ้ือในชวง

ระยะเวลากอนที่จะซื้อที่ดินนั้นไมเกินหกเดือน ประมาณ ๓ ราย (ถามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ ที่จะซื้อในครั้งนั้น 

(๖)  วิธีท่ีจะซ้ือ และเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีน้ัน 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการ

ซ้ือ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมท้ังชื่อ ตําแหนง และสังกัดของ
กรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางครั้งนั้น 

 
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 
ขอ ๑๓  กอนดําเนินการจางท่ีปรึกษาทุกวิธีในแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาท่ี

พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางท่ีปรึกษาในสวนแรก เพื่อขอ
อนุมัติผูบริหารทองถิ่นดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนในการจางท่ีปรึกษาครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี) 

(๒)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา หรือขอบเขตวงงานรวมท้ัง
รายละเอียดเทาที่จําเปน 

(๓)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
(๔)  วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ และวงเงินงบประมาณคากอสราง (ถา

มี) 
(๕)  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(๖)  วิธีที่จะจางที่ปรึกษา และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
(๗)  รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนใน

การจางท่ีปรึกษาการออกหนังสือเชิญชวนหรือการประกาศเชิญชวน รวมท้ังชื่อ ตําแหนง และ
สังกัดของกรรมการทุกคนที่ดําเนินการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น 

 
ขอ ๑๔  ภายหลังจากท่ีผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง หรือ

จางท่ีปรึกษาตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลว ใหหัวหนาเจาหนา ท่ีพัสดุหรือ
คณะกรรมการที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งในครั้งนั้น ดําเนินการตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางหรือวิธีการ
จางที่ปรึกษานั้นตอไปได 

เม่ือส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางหรือการจางท่ีปรึกษาในครั้งนั้นแลว ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือ
การจางที่ปรึกษาในสวนที่สองเพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นรับทราบ โดยใหมีรายการดังตอไปนี ้

(๑)  เอกสารการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือประกาศเชิญชวน แลวแต
กรณี 

(๒)  หลักฐานการเผยแพรและปดประกาศการจัดซ้ือ จัดจางหรือประกาศ การ
จางที่ปรึกษาในครั้งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ชื่อและท่ีอยูของผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือผูใหบริการ ท่ีเขาแขงขันทุก
ราย 

(๔)  ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูเสนอราคา ผูเสนอ
งาน หรือผูใหบริการท่ีเขาแขงขันทุกราย รวมทั้งผลการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 
ตลอดจนเอกสารพรอมเหตุผลในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเหลานี ้

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

(๖)  ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกและสรุปผล รวมท้ังเง่ือนไข
สําคัญที่กําหนดในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกพรอมเหตุผลประกอบ 

(๗)  เอกสารหรือหลักฐานในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
(๘)  หลักการและรายละเอียดในการจัดทําสัญญาและการเตรียมการจายเงินตาม

งวดสัญญา 
(๙)  หลักการและรายละเอียดในการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับ

มอบงาน 
(๑๐)  รายงานหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจางท่ี
ปรึกษาในสวนแรกตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี และในสวนท่ีสองตามวรรค
สอง พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบบันทึกรายงานดังกลาวไวไมนอยกวาสองป นับตั้งแตการ
ตรวจรับพัสดุตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปดเผย
ขอมูล 

 
หมวด ๔ 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
   

 
สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  การติดตอส่ือสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูจัดหาพัสดุ กับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือคูสัญญา ใหทําหลักฐานไว
เปนหนังสือ 

ในการจัดหาพัสดุ หากมีการส่ังการจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปดวยวาจา
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาท่ีพัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หรือคณะกรรมการท่ี
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งในครั้งนั้น ทําบันทึกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการ
จางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๗  การไดมาซ่ึงพัสดุ หรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ไดกําหนดไว 

และไมมีระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีกําหนดไวในหมวดน้ี 

 
ขอ ๑๘  ในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ และการจางท่ีปรึกษาในแตละครั้ง ให

เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีเปน
ผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน พรอมท้ังบันทึกการตรวจสอบไวในบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๔ ดวย 

หลักเกณฑและแนวทางในการตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

การสนับสนุนการใชพัสดุของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และการสงเสริมท่ี
ปรึกษาไทย 

 
ขอ ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ

โดยกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ท้ังนี้ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีอํานาจกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว 

 
ขอ ๒๐  ในการจัดหาพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดหาพัสดุตาม

มาตรฐานพัสดุที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยจะมีการประกาศแจงเวียนมาตรฐาน
พัสดุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบเปนระยะๆ 

 
สวนท่ี ๒ 
การจัดทําเอง 

   
 

ขอ ๒๑  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําพัสดุเอง ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงต้ังผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําโดยเฉพาะอยูแลว 

 
สวนท่ี ๓ 

การซื้อการจาง 
   

 
วิธีซื้อและวิธีจาง 
ขอ ๒๒  การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 
(๑)  วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน ๒๐๐,

๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท แตไมเกิน๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๔,๐๐๐,

๐๐๐ บาท 
(๔)  วิธีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ 

แลวแตกรณ ี
(๕)  วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕ 
การซ้ือหรือการจางท้ัง ๕ วิธีดังกลาว สามารถดําเนินการดวยวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
ขอ ๒๓  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซ้ือครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการ
ระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒)  เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๓)  เปนพัสดุที่มีความตองการซื้อเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือ

เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๔)  เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน

องคการระหวางประเทศ 
(๕)  เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ี

จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ เชน อะไหลทุกประเภท รถประจําตําแหนง เปนตน 
(๖)  เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(๗)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลด ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๔  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้

(๑)  เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒)  เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่อง
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(๓)  เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔)  เปนงานท่ีมีความตองการจางเพิ่มในสถานการณท่ีจําเปนหรือเรงดวน หรือ

เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๕)  เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๒๕  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางจากสวน

ราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด 

(๒)  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง และกรณีนี้ให
รวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

 
ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับวิธีซื้อหรือวิธีจาง 
ขอ ๒๖  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา ถาผูส่ังซ้ือหรือผู

ส่ังจางเห็นสมควรจะส่ังใหกระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 
การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อให

วงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางเปล่ียนไป จะกระทํา
มิได เวนแตการแบงซ้ือแบงจางวัสดุท่ีงายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซ้ือหรือ
จางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน 

การซ้ือหรือการจางซ่ึงดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ผู
ส่ังซ้ือหรือผูส่ังจางจะส่ังใหกระทําตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 

 
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
ขอ  ๒๗  ในการซ้ือหรือการจางสําหรับกรณี ท่ีจํ า เปนตองคัดเลือกผู ท่ี มี

ความสามารถเปนการเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจาง โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูท่ีสนใจทราบโดยเปดเผย 
พรอมท้ังบันทึกการคัดเลือกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจางหรือการจางท่ีปรึกษา 
ตามขอ ๑๔ ดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง 
ขอ ๒๘  ในการดําเนินการซ้ือหรือจางแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ัง

คณะกรรมการข้ึนเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาขยายเวลา
ใหตามความจําเปน 

 
หนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๒๙  คณะกรรมการตามขอ ๒๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงต้ังจากพนักงานสวนทองถิ่น
หรือขาราชการอื่นต้ังแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ของสวนราชการนั้นๆ ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ัง
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

สําหรับการซ้ือการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษใหผูบริหาร
ทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับงานท่ีจะ
ซ้ือหรือจางครั้งนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ตามขอเสนอของชุมชน หรือประชาคมในเขต
พื้นที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน 

ในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการ
ตรวจการจาง 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควร
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการซ้ือหรือจางในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะแตงต้ังพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐ คนหนึ่งซ่ึงมิใชผูจัดซ้ือหรือจัดจางเปนผูตรวจรับ
พัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางก็ได 

 
ขอ ๓๐  ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวด

ราคาแลว ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาท่ี ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาท่ีประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
รับและเปดซองประกวดราคา ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด แลว
รายงานประธานกรรมการซ่ึงผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป เวนแตคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะพิจารณาผลไดตอเม่ือมีประธานกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูบริหาร
ทองถิ่นเขารวมพิจารณาดวย 

 
ขอ ๓๑ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็น
แยงไวดวย 

 
ผูควบคุมงานจางกอสราง 
ขอ ๓๒  ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังผูควบคุมงานท่ี

มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือ
ลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่น
ของรัฐในสังกัดอื่นตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้นๆ ในกรณีท่ี
ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงต้ังผูควบคุม
งานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนพนักงานสวนทองถิ่น 
หรือขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๙ 
- ขอ ๕๕ แลวแตกรณี 

 
การจางที่ปรึกษาใหความเห็นในการซื้อหรือจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๓  ในการซ้ือหรือจางทําพัสดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่นท่ีจะวาจางท่ี
ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได
ตามความจําเปน โดยการดําเนินการจางใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๙ - ขอ ๕๕ แลวแตกรณี 

 
วิธีดําเนินการซื้อหรือจาง 
ขอ ๓๔  วิธีดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวด

ราคาวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 

เอกสารประกวดราคาใหจัดทําตามตัวอยางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด หรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง
ไปจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด หรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
อัยการสูงสุดโดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทาง
ราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การซ้ือหรือการจางท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซอน หรือมีวงเงินสูงเกิน๑๐,
๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะทํางาน ประกอบดวยผูทรงวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในดานนั้น เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคา กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือรายละเอียดของงานกอสราง 

 
อํานาจในการส่ังซื้อหรือส่ังจาง 
ขอ ๓๕  อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจางทุกวิธีจากเงินรายได ใหเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถิ่น 
 
ขอ ๓๖  นอกจากวิธีพิเศษตามขอ ๓๗ และวิธีกรณีพิเศษตามขอ ๓๘ การส่ังซื้อ

หรือส่ังจางครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู
จากตางประเทศท้ังหมดหรือบางสวนใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน 
ดังตอไปนี ้

ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข. เทศบาล 
(๑)  เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตร ี
(ก)  นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

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

เงินกูภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศท้ังหมดหรือบางสวนใหเปน
อํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข)  นายอําเภอ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๓๘  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูบริหารทองถิ่นส่ังซ้ือหรือส่ัง

จางโดยไมจํากัดวงเงิน 
 

สวนท่ี ๔ 
หลักเกณฑการจางที่ปรึกษา 

   
 

การจางที่ปรึกษาไทย 
ขอ ๓๙  การจางท่ีปรึกษาไทยท่ีเปนนิติบุคคล นอกจากการจางท่ีปรึกษาท่ี

ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางท่ีปรึกษาไทยเปนท่ีปรึกษาหลักในการดําเนินงาน เวนแตไมมีท่ี
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้นท่ีจดทะเบียนอยูกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย ในกรณีมีท่ี
ปรึกษาไทยแตมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไมจางท่ีปรึกษาไทย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จางท่ีปรึกษาตางประเทศไดโดยจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางท่ีปรึกษาตางประเทศแสดง
เหตุผลความจําเปนไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

การจางท่ีปรึกษาท่ีมิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เวนแต ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
การจางที่ปรึกษาตางประเทศ 
ขอ ๔๐  ภายใตบังคับขอ ๓๖ การจางท่ีปรึกษาตางประเทศขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนอกจากการจางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากแหลงท่ี
กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบ
ของจํานวนคนท่ีปฏิบัติงานตอเดือนของท่ีปรึกษาท้ังหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานท่ีไมอาจจะ
จางบุคลากรไทยได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางท่ีปรึกษา
แสดงเหตุผลความจําเปนไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

 
วิธีจางที่ปรึกษา 
ขอ ๔๑  การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป กระทําได ๒ วิธี คือ 
(๑)  วิธีตกลง ไดแก การจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง ซ่ึงเคย

ทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได 
(๒)  วิธีคัดเลือก ไดแก การจางท่ีปรึกษาโดยการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอย
รายดังกลาวย่ืนขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีเหตุอัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมควรและผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน 
โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 

สําหรับการจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร กระทําได 
๔ วิธี คือ 

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

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
ขอ ๔๒  การจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีตก

ลง ไดแกการจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซ่ึงเคยทราบ หรือเคยเห็น
ความสามารถแลวและเปนผูใหบริการท่ีมีหลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตก
ลงไดพิจารณาเสนอแนะท้ังนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่งๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๓  การจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

คัดเลือก ไดแกการจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีมีขอกําหนดเหมาะสมท่ีสุดเพื่อ
ดําเนินการวาจางตอไป ท้ังนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่งๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๔  การจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และ
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการ
ท่ีเปนนิติบุคคลโดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจน
แนวความคิดในการออกแบบเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ท้ังนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ีมี
วงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๕  การจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธี

พิเศษมี ๒ลักษณะดังน้ี 
(๑)  วิธีเลือกจาง ไดแก การจางในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือความม่ันคง

ของชาติหากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือความม่ันคงของประเทศชาติ ใหผูบริหารทองถิ่นมี
อํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

(๒)  การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารท่ีมี
ลักษณะพิเศษเปนท่ีเชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย พิพิธภัณฑ 
หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหผูวาจางเสนอรายละเอียด
เรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา 
ขอ ๔๖  ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาดานท่ัวไปแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่น

แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี ้แลวแตกรณี คือ 
(๑)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง 
(๒)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
(๓)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
หนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๔๗  คณะกรรมการตามขอ ๔๖ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยส่ีคน โดยปกติใหแตงต้ังจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ขาราชการอื่นต้ังแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการ ใหแตงต้ังผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือบุคคลท่ีมิใช
พนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงเปนผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิในงานท่ีจะจางท่ีปรึกษาเปนกรรมการ
ดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ ใหมีผูแทนจากสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน 

ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
ขอ ๔๘  ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง

อาคารแตละครั้งใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
แลวแตกรณี คือ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน 
(๗)  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
หนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นกําหนด 
ขอ ๔๙  คณะกรรมการตามขอ ๔๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงต้ังจากพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธี
คัดเลือก และคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ควร
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย 

ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสาม ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
วิธีดําเนินการจางท่ีปรึกษา 
ขอ ๕๐  วิธีดําเนินการจางท่ีปรึกษาดานท่ัวไป และดานออกแบบและควบคุมงาน

กอสรางอาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
 
อํานาจในการส่ังจางท่ีปรึกษา 
ขอ ๕๑  อํานาจในการส่ังจางท่ีปรึกษาดานท่ัวไป และดานออกแบบและควบคุม

งานกอสรางอาคารในแตละวิธ ีใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
 
คาจางที่ปรึกษา 
ขอ ๕๒  อัตราคาจางท่ีปรึกษาดานท่ัวไป ใหเปนไปตามความเหมาะสมและ

ประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของงานท่ีจะจาง อัตราคาจางของงานใน
ลักษณะเดียวกันท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวน
คนท่ีปฏิบัติงานตอเดือนเทาท่ีจําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตท้ังนี้ จะตองไมเกินกวาอัตรา
คาจางที่ปรึกษาตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนด (ถามี) ดวย 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของคาจางตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูคํ้าประกันเงินคาจางท่ี
ไดรับลวงหนาไปนั้นและใหผูวาจางคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกท่ีปรึกษาเม่ือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวน
แลว ท้ังน้ี ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการจางสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไม
ตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 

 
คาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 
ขอ ๕๓  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร ใหเปนไปตาม

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

ออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคา
กอสราง 

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

การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามความในวรรคหนึ่ง 
ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก 

อัตราคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นอาจกําหนดเปนอยางอื่นก็ได 

 
ขอ ๕๔  ในกรณีท่ีผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงาน

จางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ 
จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณากําหนดเปนราย ๆ 
ไป 

หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีไดทํา
สัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก 

 
ขอ  ๕๕   ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผู วาจ างอาจขอให ผู รับจาง

เปล่ียนแปลงแกไขเล็กๆ นอยๆ ในสวนท่ีไมกระทบกระเทือนโครงสรางท่ีสําคัญของอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานท่ีผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไม
คิดคาใชจายเพ่ิมอีก 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีสําคัญ ใหเปนอํานาจ
ของผูวาจาง 

 
สวนท่ี ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๖  การแลกเปล่ียนพัสดุ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
สวนท่ี ๖ 
การเชา 

   
 

ขอ ๕๗  การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ให ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ และแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
หมวด ๕ 

สัญญาและหลักประกัน 
   

 
สัญญา 
ขอ ๕๘  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี ้เปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถิ่นและใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด ยกเวนการทําสัญญาสัมปทานใหทําเปนภาษาไทย 

การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยาง
สัญญาท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยาง
สัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหา
ในทางเสียเปรยีบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

ในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 
เวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบท่ีเคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได 

สําหรับการเชาซ่ึงผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดหรืออัยการจังหวัดแลวแตกรณ ีตรวจพิจารณากอน 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แต
ตองมีคําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญา
ตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

 
ขอ ๕๙  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไม

ตองทําเปนสัญญาตามขอ ๕๘ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ิน 
(๑)  การซ้ือ การจาง หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจาง ท่ี

ปรึกษา โดยวิธีตกลงท่ีมีวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  การจัดหาท่ีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของทางราชการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

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

โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 

 
ขอ ๖๐  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับดังนี้ 
(๑)  การซ้ือหรือการจางท่ีไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคา

ปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๒ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ 
(๒)  การจางที่ตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน

เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมตํ่ากวาวัน
ละ ๕๐๐ บาท 

(๓)  งานกอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ ของราคางานจางนั้น 

(๔)  การทําสัญญาจางท่ีปรึกษา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา ถาไม
กําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอย
ละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

ท้ังนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อาจกําหนดหลักเกณฑในการกําหนด
คาปรับไวดวยก็ได ในกรณีท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไมไดกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดคาปรับไว การกําหนดคาปรับในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบริหารทองถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคูสัญญาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือ
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณ ี

ในกรณีการจัดหาส่ิงของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวน
ใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกําหนดตาม
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบส่ิงของน้ันเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดต้ังหรือ
ทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกําหนดของ
ราคาท้ังหมด 

เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบ
พัสดุ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
ขอ ๖๑  ใหผูบริหารทองถิ่นสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซ่ึงมีมูลคา

ต้ังแต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และกรมสรรพากร 
ภายในสามสิบวันนับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 
ขอ ๖๒  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว จะแกไขเปล่ียนแปลง

มิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเสีย
ประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหอยูในอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไข เปล่ียนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวของ หรือขอทําความตกลงในสวนท่ีใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตอง
เพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลง
พรอมกันไป 

สําหรับการจัดหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย 

 
ขอ ๖๓  ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณี

ท่ีมีเหตุอันเช่ือไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูบริหารทองถิ่น

พิจารณาไดเฉพาะกรณีท่ีเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอ
เสียเปรียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

 
ขอ ๖๔  ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และ

จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง ใหพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะได
ยินยอมเสียคาปรับใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน ใหผูบริหาร
ทองถิ่นพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๕  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของผูบริหารทองถิ่นท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒)  เหตุสุดวิสัย 
(๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญา

ตองแจงเหตุดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุด
ลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิไดเวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 

 
ขอ ๖๖  ในกรณีท่ีไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปน

เพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญา หรือขอตกลง 
หรือขอกฎหมายใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารสวนทองถิ่นท่ีจะใชสิทธิดังกลาวส่ังการไดตามความ
จําเปน 

 
หลักประกัน 
ขอ ๖๗  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปน้ี 
(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจาย และลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวัน

นั้นไมเกิน๓ วันทําการ 
(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นกําหนด 
(๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทย 

(๖)  หลักประกันอื่นๆ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน

ตางประเทศที่มีหลักฐานด ีและผูบริหารทองถิ่นเชื่อถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๘  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๖๗ ใหกําหนดมูลคาเปน
จํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการ
จัดหาพัสดุท่ีผูบริหารทองถิ่นเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหา แต
ไมเกินรอยละสิบก็ได 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินหนึ่งป และพัสดุ
นั้นไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันใน
อัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้า
ประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีท่ีหลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายในสิบหาวัน
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหักจากเงินคาพัสดุงวด
สุดทายของปนั้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
ขอ ๖๙  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติ

บุคคลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน 

 
ขอ ๗๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา 

คูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ตามหลักเกณฑดังน้ี 
(๑)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายในสิบหาวัน 

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัติรับราคา เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือก ตามลําดับไวไม
เกินสามรายใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

(๒)  หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยาง
ชาตองไมเกินสิบหาวัน นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การจัดหาท่ีไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูคํ้าประกันตามอัตราสวนของพัสดุซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบไว
แลวแตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และใน
สัญญาดวย 

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว 
พรอมกับแจงใหธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หลักประกันผลงาน 
ขอ ๗๑  การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาดานทั่วไป ท่ีแบงการชําระเงินออกเปน

งวดนอกจากการจางท่ีปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินท่ีจะจายแตละครั้ง
ในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะ
ใหท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผูวาจางจะ
กําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ท้ังน้ี ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 

กรณีท่ีมีการกําหนดเง่ือนไขการหักเงินประกันผลงานไวในสัญญาแลว องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมจําตองใหวางหลักประกันสัญญาอีก 

 
ขอ ๗๒  กรณีสัญญาจางท่ีปรึกษาดานท่ัวไป ตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ

ท่ีไดรวมเงินคาภาษี ซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนท่ีกัน
เปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 

 
การจายเงินลวงหนา 
ขอ ๗๓  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะ

กระทํามิไดเวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเง่ือนไข ไว
กอนการทําสัญญาหรือขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑)  การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจจายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง 

(๒)  การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศซ่ึงตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร 
หรือพัสดุอื่นท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซ่ึงจําเปนตองซ้ือจากผูผลิต หรือผูแทน
จําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี 

(๓)  การบอกรับวารสารหรือการส่ังจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือขอมูลในรูปส่ือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชน 
วารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาท่ีจายจริง 

(๔)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละ
สิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไว
เปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 

(๕)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซ้ือ 
หรอืราคาจาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๔  การจายเงินใหแกผูขาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวาง
ประเทศโดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีท่ีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุท่ีส่ังซ้ือ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการ
จายเงินลวงหนา 

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

ไมตองเรียกหลักประกัน 
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๓ (๔) และ (๕) ผูขาย

หรือผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทยซ่ึงไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไป
นั้น 

 
หมวด ๖ 

การบริหารสัญญา 
   

 
ขอ ๗๖  ใหผูบริหารทองถิ่นมีดุลพินิจในการดําเนินการตางๆ เพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามวัตถุประสงค และเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใต
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การตรวจและรับมอบงาน 
   

 
ขอ ๗๗  ในการซ้ือหรือจางทําพัสดุ หรือการจางท่ีปรึกษา แลวแตกรณีในแตละ

ครั้งใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน แลวแตกรณี เพื่อปฏิบัติการ
ตามท่ีกําหนดไวในหมวดน้ี 

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการ
จางและผูควบคุมงานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน และกําหนดเวลาตรวจ
รับ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
หมวด ๘ 

การลงโทษผูท้ิงงาน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๘  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาส่ังลงโทษผูท้ิงงานแลวสง
ช่ือผูท้ิงงานนั้นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นทราบ 

หามองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงได
แจงเวียนชื่อแลวเวนแตผูวาราชการจังหวัดจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 

หลักเกณฑการลงโทษผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูท้ิงงาน ใหเปนไปตามท่ี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 
   

 
ขอ ๗๙  การยืม การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ให ดําเนินการตาม

หลักเกณฑและแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
 

หมวด ๑๐ 
จรรยาบรรณ 

   
 

ขอ ๘๐  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือจัดจางตองยึดถือ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสด ุโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

(๑)  วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสด ุ
(๒)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวน

เก่ียวของตรวจสอบไดทุกเวลา 
(๓)  มีความมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยเรียนรูถึงเทคนิค

วิทยาการใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ และนํามาใชปฏิบัติงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

(๔)  ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยาง
เครงครัด 

(๕)  ดําเนินการใหมีการใชจายเงินและทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด
คุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(๖)  คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและประโยชนสวนรวมของทางราชการเปน
หลักโดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย 

(๗)  ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดยให
ความรวมมือชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการ
พัฒนางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดท้ังโดยตรงและ
โดยออมจากผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

(๙)  ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกขดวยความ
เปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ แตท้ังน้ี การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรม 

(๑๐)  ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของกับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปน
วิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 

(๑๑)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานและในการสงเสริม
สนับสนุนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 

(๑๒)  ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกําชับให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด ในกรณีท่ีพบวามีการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามจรรยาบรรณนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการดําเนินการให
ถูกตองตามจรรยาบรรณนี้ตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๘๑  รายชื่อผูทิ้งงานท่ีมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบนี้ดวย 

สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด หรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือขอตกลงหรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมแกไขความชํารุดบกพรองท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือผูท่ีกระทํา
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคาตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณา
สั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม 

 
ขอ ๘๒  การพัสดุใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันท่ี

ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบท่ีใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลว
เสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวฒัน 
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รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พชร/ผูจัดทํา 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

 


