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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

โดยท่ีเป+นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสียใหม�ให�เหมาะสมกับสภาพการณ.ในป/จจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค.การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการซื้อ การจ�าง และการจ�างท่ีปรึกษาภายใต�

โครงการท่ีดําเนินการด�วยเงินกู�จากต�างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๘ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง การอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบ

น้ีหรือท่ีมีกําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความ 

วินิจฉัยป/ญหา กําหนดหลักเกณฑ.และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบ และพิจารณา
อนุมัติยกเว�นการปฏิบัติตามระเบียบโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย๑ 

ในกรณีท่ีองค.กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ.และวิธีปฏิบัติ
ท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ให�ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก�อนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ให�อธิบดีกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน หรือผู�ว�าราชการจังหวัด ก็ได� 

 
                                                 

๑ ข�อ ๔ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมวด ๑ 
ข�อความท่ัวไป 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
นิยาม 

   
 
ข�อ ๕  ในระเบียบน้ี 
“การพัสดุ” หมายความว�า การจัดทําเอง การซื้อ การจ�าง การจ�างท่ีปรึกษาการจ�าง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช�า การควบคุม การจําหน�าย และการดําเนินการอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ี 

“พัสดุ” หมายความว�า วัสดุ ครุภัณฑ. ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีกําหนดไว�ในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ�ายตามสัญญาเงินกู�จาก
ต�างประเทศ 

“การซื้อ” หมายความว�า การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แต�ไม�รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ�าง 

“การจ�าง” ให�หมายความรวมถึง การจ�างทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย.และการจ�างเหมาบริการ แต�ไม�รวมถึงการจ�างลูกจ�างของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินการรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน การจ�างท่ีปรึกษา การจ�างออกแบบและควบคุมงาน และการจ�าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. 

“การจ�างท่ีปรึกษา” หมายความว�า การจ�างบริการจากท่ีปรึกษา แต�ไม�รวมถึงการ
จ�างออกแบบและควบคุมงานก�อสร�างอาคารด�วยเงินงบประมาณ 

"การจ�างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว�า การจ�างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ท่ีประกอบธุรกิจบริการด�านงานออกแบบและควบคุมงานก�อสร�างอาคารด�วยเงิน
งบประมาณ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว�า งบประมาณรายจ�ายประจําปO งบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมเติม แต�ไม�รวมถึงเงินกู� และเงินช�วยเหลือตามระเบียบน้ี 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว�า เงินท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน
จัดหารายได�เป+นคร้ัง คราวหรือมีผู�อุทิศให�เป+นการเฉพาะเจาะจง 

“เงินกู�” หมายความว�า เงินกู�จากต�างประเทศ 
“เงินช�วยเหลือ” หมายความว�า เงินท่ีได�รับความช�วยเหลือจากรัฐบาลต�างประเทศ

องค.การระหว�างประเทศ สถาบันการเงินระหว�างประเทศ องค.การต�างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและ
ท่ีมิใช�ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต�างประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“โรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพ”๒ หมายความว�า โรงงานท่ีได�รับการ
รับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข�ายท่ี
ได�รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม 

“อาคาร” หมายความว�า สิ่งปลูกสร�างถาวรท่ีบุคคลอาจเข�าอยู�หรือใช�สอยได� เช�น 
อาคารท่ีทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก�อสร�างอ่ืน ๆ ซึ่งสร�างข้ึนเพ่ือประโยชน.ใช�สอยสําหรับอาคารน้ัน ๆ เช�น 
เสาธง ร้ัว ท�อระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป+นส�วนประกอบของตัวอาคาร เช�น 
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต. เฟอร.นิเจอร. ฯลฯ 

“พัสดุท่ีผลิตในประเทศ” หมายความว�า ผลิตภัณฑ.ท่ีผลิตสําเร็จรูปแล�ว โดยสถานท่ี
ผลิตต้ังอยู�ในประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย” หมายความว�า กิจการท่ีเป+นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทย 

“ท่ีปรึกษา” หมายความว�า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือ
สามารถให�บริการเป+นท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม สถาป/ตยกรรม เศรษฐศาสตร. หรือสาขาอ่ืน รวมท้ัง 
ให�บริการด�านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต�ไม�รวมถึงการให�บริการ
ออกแบบและควบคุมงานก�อสร�างอาคารด�วยเงินงบประมาณ 

“ท่ีปรึกษาไทย” หมายความว�า ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และได�จดทะเบียนไว�กับ
ศูนย.ข�อมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน”๓ หมายความว�า องค.การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาล และองค.การบริหารส�วนตําบล  ท้ังน้ี ให�หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย.ของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินด�วย 

“หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน”๔ หมายถึง นายก
องค.การบริหารส�วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค.การบริหารส�วนตําบล 

“ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน”๕ หมายความว�า ข�าราชการ หรือพนักงานองค.การบริหาร
ส�วนจังหวัด เทศบาล และองค.การบริหารส�วนตําบล 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว�า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณ 
“หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ”๖ หมายความว�า หัวหน�าหน�วยงานระดับกองหรือแผนกท่ี

ปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุ หรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนซึ่งได�รับแต�งต้ังจากหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินให�เป+นหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ แล�วแต�กรณี 

                                                 
๒ ข�อ ๕ นิยามคําว� า  “โรงงานท่ีได� รับการ รับรองระบบคุณภาพ” เ พ่ิมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน” แก�ไข

เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๕ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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“เจ�าหน�าท่ีพัสดุ” หมายความว�า เจ�าหน�าท่ีซึ่งดํารงตําแหน�งท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวกับการ
พัสดุหรือผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังหรือได�รับมอบหมายจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินให�มีหน�าท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบน้ี 

“ผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�าง” หมายความว�า ผู�มีอํานาจสั่งอนุญาตให�ซื้อหรือจ�างตาม
ระเบียบน้ี 

“ผู�อํานวยการโครงการ” หมายความว�า ผู�ซึ่งได�รับแต�งต้ังหรือมอบหมายให�มีหน�าท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู�หรือโครงการเงินช�วยเหลือ 

“ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน.ร�วมกัน”๗ หมายความว�า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ท่ีเข�าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือเข�าเสนอราคาเพ่ือ
รับจ�างทําพัสดุ หรือเข�าเสนองานเพ่ือรับจ�างเป+นท่ีปรึกษา หรือรับจ�างออกแบบและควบคุมงานให�แก�
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เป+นผู�มีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาหรือเข�าเสนองานให�แก�หน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินน้ันในคราวเดียวกัน 

การมีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล�าวข�างต�น ได�แก� การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล�าวมีความสัมพันธ.กันในลักษณะ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) มีความสัมพันธ.กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการ
ผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หน่ึงมีอํานาจหรือสามารถใช�อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาหรือเสนองานให�แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันใน
คราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ.กันในเชิงทุน โดยผู�เป+นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือผู�เป+น
หุ�นส�วนไม�จํากัดความรับผิดในห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป+นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือเป+นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ใน
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาหรือเสนองานให�แก�หน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันในคราวเดียวกัน 

คําว�า “ผู�ถือหุ�นรายใหญ�” ให�หมายความว�า ผู�ถือหุ�นซึ่งถือหุ�นเกินกว�าร�อยละ
ย่ีสิบห�าในกิจการน้ันหรือในอัตราอ่ืน ตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ.กันในลักษณะไขว�กันระหว�าง (๑) และ (๒) โดยผู�จัดการ หุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เป+นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือเป+นผู�ถือหุ�น
รายใหญ�ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเข�าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให�แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
                                                                                                                                            

๖ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน.ร�วมกัน” เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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การดํารงตําแหน�ง การเป+นหุ�นส�วน หรือการเข�าถือหุ�นดังกล�าวข�างต�นของคู�สมรส
หรือบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให�ถือว�าเป+นการดํารงตําแหน�งการเป+น
หุ�นส�วน หรือการถือหุ�นของบุคคลดังกล�าว 

ในกรณีบุคคลใดใช�ช่ือบุคคลอ่ืนเป+นผู�จัดการ หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร ผู�เป+นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นโดยท่ีตนเองเป+นผู�ใช�อํานาจในการบริหารท่ีแท�จริง หรือเป+น
หุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นท่ีแท�จริงของห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล�วแต�กรณี 
และห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข�องได�เข�าเสนอราคาหรือเสนองาน
ให�แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันในคราวเดียวกัน ให�ถือว�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองาน
น้ันมีความสัมพันธ.กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล�วแต�กรณี 

“การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม”๘ หมายความว�า การท่ีผู�เสนอราคา
หรือผู�เสนองานรายหน่ึงหรือหลายรายกระทําการอย�างใด ๆ อันเป+นการขัดขวางหรือเป+นอุปสรรค
หรือไม�เปUดโอกาสให�มีการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต�อหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ไม�ว�าจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให� ขอให� หรือรับว�าจะให� 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย.สินหรือประโยชน.อ่ืนใด หรือใช�กําลังประทุษร�ายหรือข�มขู�ว�า
จะใช�กําลังประทุษร�าย หรือแสดงเอกสารเป+นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ท้ังน้ี โดยมี
วัตถุประสงค.ท่ีจะแสวงหาประโยชน.ในระหว�างผู�เสนอราคา หรือผู�เสนองานด�วยกัน หรือเพ่ือให�
ประโยชน.แก�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอรายหน่ึงรายใดเป+นผู�มีสิทธิทําสัญญากับหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินน้ันหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม หรือเพ่ือให�เกิดความได�เปรียบหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินโดยมิใช�เป+นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ”๙ หมายความว�า คณะกรรมการเปUดซอง
สอบราคาตามข�อ ๓๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข�อ ๔๓ คณะกรรมการ
ดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข�อ ๘๑ คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข�อ ๙๖ คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนดตามข�อ ๙๙ หรือผู�ว�าจ�างใน
กรณีการจ�างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ีเป+นการว�าจ�างโดยการประกวดแบบตามข�อ ๑๐๐ 
(๒) 

“งานก�อสร�างสาธารณูปโภค”๑๐ หมายความว�า งานก�อสร�าง ซ�อมแซม และ
บํารุงรักษา งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟVา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบ
การขนส�งปUโตรเลียมโดยทางท�อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องซึ่งดําเนินการในระดับ
พ้ืนดิน ใต�พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การใช�บังคับและการมอบอํานาจ 

                                                 
๘ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม” เพ่ิมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ ข�อ  ๕ นิยามคํ าว� า  “เจ� าหน� า ท่ี ท่ี มีหน� า ท่ีตรวจสอบคุณสมบั ติ” เ พ่ิมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๐ ข�อ ๕ นิยามคําว�า “งานก�อสร�างสาธารณูปโภค” เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย

การพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

   
 

ข�อ ๖  ระเบียบน้ีใช�บังคับแก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ซึ่งดําเนินการ
เก่ียวกับการพัสดุโดยใช�เงินงบประมาณ เงินกู� เงินช�วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม 
เว�นแต�ได�มีการกําหนดไว�เป+นอย�างอ่ืน 

 
ข�อ ๗๑๑  ผู�มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอํานาจเป+นหนังสือให�แก�ผู�ดํารง

ตําแหน�งใดก็ได� โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหน�ง หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจเป+น
สําคัญ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผู�รับมอบอํานาจมีหน�าท่ีต�องรับมอบอํานาจน้ัน 
และจะมอบอํานาจน้ันให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนต�อไปไม�ได� 

เพ่ือความคล�องตัวในการจัดหา ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน มอบอํานาจในการสั่งการ และดําเนินการจัดหาให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งรองลงไปเป+นลําดับ 

สําหรับโครงการเงินกู� หรือเงินช�วยเหลือ ผู�มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี จะ
แต�งต้ังข�าราชการส�วนท�องถ่ินคนหน่ึง ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการโครงการและมอบหมายหน�าท่ีความ
รับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบน้ีให�เป+นการเฉพาะก็ได� 

การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให�แนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจ
ประกอบการเบิกจ�ายเงินทุกคร้ัง และส�งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให�สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
ภูมิภาคทราบทุกคร้ัง 

 
ส�วนท่ี ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
ข�อ ๘๑๒  ผู�มีอํานาจหรือหน�าท่ีดําเนินการตามระเบียบน้ีหรือผู�หน่ึงผู�ใดกระทําการ

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อไม�ปฏิบัติตามระเบียบน้ีหรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทํา
การโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยแก�ผู�เข�าเสนอ
ราคาหรือเสนองานให�มีการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม ถือว�าผู� น้ันกระทําผิดตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือคําสั่งซึ่งสามารถใช�บังคับแก�ผู�น้ัน แล�วแต�กรณี และในกรณีของข�าราชการ
ส�วนท�องถ่ินให�พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องด�วย 

 
หมวด ๒ 
การจัดหา 

   
                                                 

๑๑ ข�อ ๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๒ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

ข�อ ๙  ในกรณีท่ีมีผู�อุทิศพัสดุให�เป+นกรรมสิทธ์ิแก�หน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ิน หรือให�สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให�เป+นผู�ดูแลพัสดุน้ัน ถ�าการกระทําดังกล�าวมีเง่ือนไข
หรือมีภาระติดพัน หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ ได�ต�อเม่ือได�รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน๑๓ 

การได�มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีได�กําหนดไว� และไม�มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว�เป+นการเฉพาะให�ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีกําหนดไว�ในหมวดน้ี 

 
ข�อ ๑๐  กรณีท่ีมีการจัดทําเอง ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ

ส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังผู�ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองน้ัน และแต�งต้ัง คณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน�าท่ีเช�นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ�าง เว�นแต�หน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู�แล�ว 

 
ข�อ ๑๐ ทวิ๑๔  (ยกเลิก) 
 
ข�อ ๑๐ ตรี๑๕  การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในแต�ละข้ันตอน

ของการจัดหา ต�องดําเนินการโดยเปUดเผย สามารถตรวจสอบได� และเปUดโอกาสให�มีการแข�งขันกัน
อย�างเป+นธรรม  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเว�นแต�
กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป+นข�อยกเว�นตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ี 

ในการดําเนินการแต�ละข้ันตอน ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบต�องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดําเนินการ พร�อมท้ังต�องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไว�เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด�วย 

 
ข�อ ๑๐ จัตวา๑๖  เพ่ือเป+นการเปUดโอกาสให�มีการแข�งขันกันอย�างเป+นธรรมตามข�อ 

๑๐ ตรี ให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีเป+นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน.ร�วมกันแต�เพียงรายเดียว

                                                 
๑๓ ข�อ ๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๔ ข�อ ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕ ข�อ ๑๐ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๖ ข�อ ๑๐ จัตวา เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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เท�าน้ันมีสิทธิท่ีจะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ�างทําพัสดุ การจ�างท่ีปรึกษา หรือการ
จ�างออกแบบและควบคุมงานของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินในแต�ละคร้ัง 

ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�
เสนอราคาหรือผู�เสนองานแต�ละรายว�าเป+นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน.ร�วมกันหรือไม� ก�อนการเปUด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล�วแต�กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ�างทําพัสดุโดย
วิธีประกวดราคาตามข�อ ๔๗ หรือการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข�อ ๗๘ และข�อ ๘๒ ให�
เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอ
งานดังกล�าวก�อนการเปUดซองข�อเสนอด�านเทคนิค ซองข�อเสนอด�านราคา หรือซองข�อเสนอทาง
การเงิน 

 
ข�อ ๑๐ เบญจ๑๗  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานแต�ละ

รายตามข�อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ให�เจ�าหน�าท่ีกําหนดให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานย่ืนเอกสารแสดง
คุณสมบัติแยกมาต�างหาก โดยอย�างน�อยต�องมีเอกสาร ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเป+นนิติบุคคล ให�ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห.สนธิ บัญชีรายช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�มี
อํานาจควบคุม และบัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�นรายใหญ� พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(๒) ในกรณีผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเป+นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติ
บุคคล ให�ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�น้ัน สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป+นหุ�นส�วน 
(ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป+นหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(๓) ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานร�วมกันใน
ฐานะเป+นผู�ร�วมค�า ให�ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า
และในกรณีที่ผู�เข�าร�วมค�าฝTายใดเป+นบุคคลธรรมดาท่ีมิได�ถือสัญชาติไทย ก็ให�ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือถ�าผู�ร�วมค�าฝTายใดเป+นนิติบุคคลให�ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 

(๔) เอกสารอ่ืนตามท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินกําหนด เช�น หนังสือ
แสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ให�ย่ืนพร�อมกับการย่ืนซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล�วแต�กรณี สําหรับกรณีท่ีระเบียบน้ีกําหนดให�ย่ืนซองข�อเสนอด�าน
เทคนิคเพียงซองเดียวตามข�อ ๘๐ (๒) ให�ผู�เสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพร�อม
กับการย่ืนซองดังกล�าวด�วย 

เม่ือได�มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานแต�ละรายตามข�อ 
๑๐ จัตวา วรรคสองแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีที่มีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายช่ือผู�เสนอราคาหรือผู�
เสนองานท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกไว�ในท่ีเปUดเผย ณ สถานท่ีทําการของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินโดยพลัน และถ�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานอยู� ณ สถานท่ีท่ีมีการเปUดซองสอบราคา ประกวด
ราคาหรือเสนองาน แล�วแต�กรณี ให�เจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานรายน้ันทราบด�วย 

 

                                                 
๑๗ ข�อ ๑๐ เบญจ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๑๐ ฉ๑๘  เม่ือได�มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานแต�ละ
รายตามข�อ ๑๐ จัตวา วรรคสองแล�ว หากปรากฏว�ามีผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเป+นผู�เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน.ร�วมกัน ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองาน
ดังกล�าวทุกรายออกจากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในคร้ังน้ัน
พร�อมท้ังแจ�งให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานรายดังกล�าวทราบโดยพลัน 

ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอ
งานเพราะเหตุเป+นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน.ร�วมกัน อาจอุทธรณ.คําสั่งดังกล�าวต�อผู�ว�าราชการ
จังหวัด โดยอุทธรณ.ภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งพร�อมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณ.และ
เอกสารท่ีเก่ียวข�องมาด�วย 

ในกรณีท่ีมีการย่ืนอุทธรณ.ตามวรรคสอง ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ.พร�อมท้ังแจ�งให�ผู�อุทธรณ.ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ.ของผู�ว�าราชการจังหวัดให�ถือเป+น
ท่ีสุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ�างทําพัสดุ การจ�างท่ีปรึกษา หรือการจ�าง
ออกแบบและควบคุมงานในคร้ังน้ัน และให�ส�งคําวินิจฉัยอุทธรณ.ดังกล�าวให�ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบด�วย 

การย่ืนอุทธรณ.ตามวรรคสอง ย�อมไม�เป+นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปUดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล�วแต�กรณี  ท้ังน้ี เว�นแต�ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว�า
การขยายระยะเวลาดังกล�าวจะเป+นประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอย�างย่ิง และใน
กรณีที่ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาแล�วเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ. และเห็นว�าการยกเลิกการ
เปUดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเป+นประโยชน.แก�หน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินอย�างย่ิง ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปUดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล�าวได� 

 
ข�อ ๑๐ สัตต๑๙  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองาน

แต�ละรายตามข�อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และตามข�อ ๑๓๘ แล�ว หากปรากฏต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติก�อนหรือในขณะท่ีมีการเปUดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานว�ามีผู�
เสนอราคา หรือผู�เสนองานกระทําการอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม ให�
เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบข�อเท็จจริงดังกล�าว หากเช่ือได�ว�ามีการ
กระทําอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ
ตัดรายช่ือผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีกระทําการดังกล�าวทุกรายออกจากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�
เสนองานในการซื้อหรือการจ�างทําพัสดุ การจ�างท่ีปรึกษาหรือการจ�างออกแบบและควบคุมงานในคร้ัง
น้ัน เว�นแต�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานน้ัน เป+นผู�
ท่ีให�ความร�วมมือเป+นประโยชน.ต�อการพิจารณาของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินและมิได�เป+น
ผู�ริเร่ิมให�มีการกระทําดังกล�าวตามนัยข�อ ๑๓๘/๔ จะไม�ตัดรายช่ือผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานน้ันออก
จากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานในการซื้อหรือการจ�างทําพัสดุ การจ�างท่ีปรึกษา หรือการจ�าง
                                                 

๑๘ ข�อ ๑๐ ฉ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๙ ข�อ ๑๐ สัตต เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ออกแบบและควบคุมงานน้ันก็ได� 
ให�นําความในข�อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม และผู�เสนอราคาหรือ

ผู�เสนองานท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานตามวรรคหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ.
คําสั่งของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติได�  ท้ังน้ี ให�นําความในข�อ ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี่ มาใช�กับการอุทธรณ.ในกรณีน้ีโดยอนุโลม และให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน เสนอต�อผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกตัด
รายช่ือออกจากการเป+นผู�เสนอราคา หรือผู�เสนองานตามวรรคหน่ึง เป+นผู�ท้ิงงานตามความในหมวด ๒ 
ส�วนท่ี ๘ การลงโทษผู�ทิ้งงาน 

 
ข�อ ๑๐ อัฏฐ๒๐  ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเปUดซองสอบราคา 

ประกวดราคา หรือเสนองานแล�วว�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกตามท่ีได�
ประกาศรายช่ือไว�ตามข�อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม เป+นผู�เสนอราคาท่ีมีประโยชน.ร�วมกันกับผู�เสนอราคา
หรือผู�เสนองานรายอ่ืนหรือเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีกระทําการอันเป+นการขัดขวางการ
แข�งขันราคาอย�างเป+นธรรมให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน มีอํานาจท่ี
จะตัดรายช่ือผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล�าวทุกรายออกจากประกาศ
รายช่ือตามข�อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม 

ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสนอต�อผู�ว�าราชการ
จังหวัด เพ่ือพิจารณาให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�
เสนองานตามวรรคหน่ึง เป+นผู�ท้ิงงานตามความในหมวด ๒ ส�วนท่ี ๘ การลงโทษผู�ท้ิงงาน และในกรณี
ท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาแล�วเห็นว�าการยกเลิกการเปUดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนอ
งานท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเป+นประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอย�างย่ิง ให�ผู�ว�า
ราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปUดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล�าวได� 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การซื้อการจ�าง 
   

 
การใช�พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

ข�อ ๑๑๒๑  ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินใช�พัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือ
เป+นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ.ดังน้ี 

(๑) ห�ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม�ให�ผู�ผลิต
หรือผู�ขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป+นกิจการของคนไทยสามารถเข�าแข�งขันกันในการเสนอราคา
กับหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 

                                                 
๒๐ ข�อ ๑๐ อัฏฐ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ ข�อ ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒ )  ในกรณีพัส ดุ ท่ีต�องการซื้ อห รือจ� า ง ทํา  มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรมแล�ว ให�กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก�อสร�าง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได� 

(๓) ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทํา ยังไม�มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม แต�มีผู�ได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล�ว ให�
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก�อสร�าง ให�สอดคล�องกับรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไว�ในคู�มือผู�ซื้อ หรือใบแทรกคู�มือผู�ซื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทํา
ข้ึน 

(๔) ในกรณีท่ีมีความจําเป+นจะต�องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการก�อสร�าง แตกต�างจากท่ีกําหนดไว�ใน (๒) หรือ (๓) ให�แจ�งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรมและเม่ือได�รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม�ทักท�วงแล�ว 
ให�ดําเนินการซื้อหรือจ�างต�อไปได� หรือไม�รับพิจารณารายน้ัน แล�วแต�กรณี 

(๕) ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทํา เป+นพัสดุท่ีมีผู�ได�รับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป+นพัสดุท่ีมีผู�ผลิตจาก
โรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู�ผลิตต้ังแต�สามรายข้ึนไป ให�ระบุความต�องการเฉพาะ
พัสดุซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําใน
ประเทศไทยเท�าน้ัน 

ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทําตามวรรคหน่ึง เป+นพัสดุท่ีมีผู� ได� รับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป+น
พัสดุที่มีผู�ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู�ผลิตน�อยกว�าสามราย แต�เป+นพัสดุท่ี
มีผู�ได�รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู�ได�รับ
ใบอนุญาตต้ังแต�สามรายข้ึนไป หรือเป+นพัสดุท่ีมีผู�ผลิตจากโรงงาน ท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพ
โดยมีผู�ผลิตต้ังแต�สามรายข้ึนไป ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินระบุความต�องการเฉพาะพัสดุ
ซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําใน
ประเทศไทยและให�ดําเนินการตาม (๖) 

(๖) ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทํา เป+นพัสดุท่ีมีผู�ได�รับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันต้ังแต�สามรายข้ึนไป ให�ระบุความต�องการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีทําในประเทศไทยเท�าน้ัน 

ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทํา เป+นพัสดุท่ีมีผู�ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการ
รับรองระบบคุณภาพต้ังแต�สามรายข้ึนไป ให�ระบุความต�องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานท่ีได�รับ
การรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเท�าน้ัน 

การซื้อหรือการจ�างในกรณีน้ีนอกจากการจ�างก�อสร�าง หากมีผู�เสนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป+นพัสดุที่มีผู�ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบ
คุณภาพเสนอราคาสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละห�า ให�ต�อรองราคาผู�เสนอ
ราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ี
เสนอราคาตํ่าสุด หากต�อรองราคาแล�ว ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุดไม�เกินร�อยละสามหรืออัตราท่ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 
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(๗) ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทําตาม (๕) หรือ (๖) เป+นพัสดุท่ีมีผู�ได�รับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป+น
พัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพน�อยกว�าสามราย หรือเป+นพัสดุท่ีมีผู�ได�รับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู�ได�รับใบอนุญาตน�อย
กว�าสามราย หรือเป+นพัสดุท่ีมีผู�ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู�ผลิตน�อยกว�า
สามราย ให�ระบุความต�องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจ�างในกรณีน้ีนอกจากการจ�างก�อสร�าง หากมีผู�เสนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป+นพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบ
คุณภาพหรือมีผู�เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือมีผู�เสนอราคาพัสดุท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพ ให�ดําเนินการต�อรองราคาดังน้ี 

(ก) ให�เรียกผู�เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เป+นพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุดของผู�
เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละสิบมาต�อรองราคา  ท้ังน้ี ให�เรียกผู�เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมา
ต�อรองราคาก�อน หากต�อรองราคาแล�ว ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกิน
ร�อยละเจ็ดหรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน หาก
ต�อรองราคาแล�วไม�ได�ผล ให�เรียกผู�เสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ี
ได�รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปมาต�อรองราคา หากต�อรองราคาแล�ว 
ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละเจ็ด หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 

(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล�วไม�ได�ผล ให�เรียกผู�เสนอราคาพัสดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือผู�เสนอราคาพัสดุ ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ี
เสนอราคาสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละเจ็ดมาต�อรองราคา หากต�อรอง
ราคาแล�ว ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละห�า หรืออัตราท่ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 

(๘) ในกรณีพัสดุท่ีต�องการซื้อหรือจ�างทํามีผู�ได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล�ว ให�ระบุความต�องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจ�างในกรณีน้ีนอกจากการจ�างก�อสร�าง หากมีผู�เสนอราคาพัสดุท่ี
ได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว�าราคาตํ่าสุดของผู�เข�า
แข�งขันรายอ่ืนไม�เกินร�อยละเจ็ด ให�ต�อรองราคาผู�เสนอราคาพัสดุท่ีได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�
กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หากต�อรองราคาแล�ว ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุด
ไม�เกินร�อยละห�า หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 

(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให�ถือตามท่ีปรากฏในบัญชีคู�มือผู�ซื้อ
หรือใบแทรกคู�มือผู�ซื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนก�อนหน�าท่ีจะประกาศซื้อหรือจ�าง 

ถ�ามีผู�เสนอราคาพัสดุท่ีอยู�ระหว�างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยแนบใบรับมาพร�อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุน้ันได�รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน
สิบวันทําการนับจากวันถัดจากวันเสนอราคา  แต�ท้ังน้ี จะต�องก�อนการพิจารณาตัดสินราคาของ
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คณะกรรมการให�ถือเสมือนเป+นผู�เสนอราคาพัสดุท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือได�รับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือได� รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ.ไว�กับกระทรวง
อุตสาหกรรม แล�วแต�กรณี 

(๑๐) ในกรณีท่ีได�ดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล�ว แต�ไม�สามารถ
ซื้อหรือจ�างได� ให�ดําเนินการซื้อหรือจ�างต�อไปได� หรือไม�รับพิจารณารายน้ัน แล�วแต�กรณี 

(๑๑) การซื้อและการจ�างนอกจากท่ีกล�าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต�ไม�
รวมถึงการจ�างก�อสร�าง ให�กําหนดเง่ือนไขให�ผู�เสนอราคาระบุแหล�งกําเนิดหรือประเทศท่ีผลิตด�วย ใน
กรณีท่ีผู�เสนอราคาผลิตภัณฑ.ท่ีมีแหล�งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป+นกิจการของคนไทย
เสนอราคาสูงกว�าพัสดุท่ีมิได�มีแหล�งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได�เป+นกิจการของคนไทยไม�
เกินร�อยละห�าของผู�เสนอราคารายตํ่าสุด ให�ต�อรองราคาของผู�เสนอราคาพัสดุท่ีมีแหล�งกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทยหรือเป+นกิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกต�องตามเง่ือนไขท่ีกําหนดซึ่งมีคุณสมบัติ
เป+นประโยชน.ต�อหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และเสนอราคาตํ่าสุด หากต�อรองราคาแล�ว 
ราคาท่ีลดลงสูงกว�าราคาตํ่าสุดไม�เกินร�อยละสาม หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ซื้อ
หรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 

(๑๒) การเปรียบเทียบราคา ให�พิจารณาราคาท่ีอยู�ในฐานเดียวกัน โดยให�พิจารณา
ราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว�นภาษี ตามหลักเกณฑ.ท่ีได�ประกาศให�ผู�เสนอราคาทราบ 
แล�วแต�กรณี 

(๑๓) ราคาท่ีซื้อหรือจ�าง ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธี
จ�างแต�ละวิธี เว�นแต�จะเข�าหลักเกณฑ.ตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

การซื้อหรือการจ�าง ท่ีดําเนินการด�วยเงินกู�หรือเงินช�วยเหลือซึ่งไม�สามารถเจรจากับ
แหล�งเงินกู�หรือเงินช�วยเหลือเพ่ือกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได� ให�หน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินส�งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป+นกิจการของคนไทยให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� 

ในกรณีท่ีพัสดุใดผลิตได�ไม�เพียงพอต�อความต�องการในประเทศ ให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดมีอํานาจยกเว�นการส�งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล�าวได�ตามความเหมาะสมและจําเป+น 

ผู�ได�รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือ
ผู�ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต�ละราย ถ�ามีลักษณะท่ี
เป+นการมีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมตามนัยของบทนิยาม “ผู� เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน.ร�วมกัน” ให�นับผู�ได�รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผู�ผลิตดังกล�าวเป+นหน่ึง
รายเท�าน้ัน 
 
วิธีซื้อและวิธีจ�าง 

ข�อ ๑๒๒๒  การซื้อหรือการจ�างกระทําได� ๕ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 

                                                 
๒๒ ข�อ ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
การซื้อหรือการจ�างตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให�กระทําได�ด�วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส.ตามหลักเกณฑ.ท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด ในกรณีท่ีไม�มีหลักเกณฑ.ใน
เร่ืองดังกล�าวกําหนดไว� ให�นําหลักเกณฑ.ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการพัสดุด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส. พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ให�มีสถานท่ีกลางสําหรับเป+นศูนย.รวมข�าวการจัดซื้อจัดจ�างของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินตามหลักเกณฑ.ที่กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 

 
ข�อ ๑๓  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีตกลงราคา ได�แก� การซื้อหรือการจ�างคร้ังหน่ึงซึ่ง

มีราคาไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๑๔  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีสอบราคา ได�แก� การซื้อหรือการจ�างคร้ังหน่ึงซึ่งมี

ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๑๕  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีประกวดราคา ได�แก� การซื้อหรือการจ�างคร้ังหน่ึง

ซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๑๖๒๓  การซื้อหรือการจ�างตามข�อ ๑๓ และข�อ ๑๔ ถ�าผู�สั่งซื้อหรือสั่งจ�าง

เห็นสมควรจะสั่งให�กระทําโดยวิธีกําหนดไว�สําหรับวงเงินท่ีสูงกว�าก็ได� 
การแบ�งซื้อหรือแบ�งจ�างโดยลดวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�างในคร้ังเดียวกัน เพ่ือให�วงเงินตํ่า

กว�าท่ีกําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพ่ือให�อํานาจสั่งซื้อสั่งจ�างเปลี่ยนไปจะกระทํามิได� เว�นแต�การแบ�ง
ซื้อแบ�งจ�างวัสดุท่ีง�ายต�อการเน�าเสีย หรือโดยสภาพไม�อาจดําเนินการซื้อหรือจ�างในคร้ังเดียวกันท้ัง
จํานวนเงิน 

การซื้อหรือการจ�างซึ่งดําเนินการด�วยเงินกู�หรือเงินช�วยเหลือ ผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างจะ
สั่งให�กระทําตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกู�หรือสัญญาเงินช�วยเหลือกําหนดก็ได� 

 
ข�อ ๑๗  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได�แก� การซื้อคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ให�กระทําได�เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต�อไปน้ี๒๔ 
(๑) เป+นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วย

ระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหาร
ส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจ องค.การระหว�างประเทศ หรือหน�วยงานของต�างประเทศ 

(๒) เป+นพัสดุที่ต�องซื้อเร�งด�วน หากล�าช�าอาจจะเสียหายแก�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน 

                                                 
๒๓ ข�อ ๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ ข�อ ๑๗ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๓) เป+นพัสดุท่ีจําเป+นต�องซื้อโดยตรงจากต�างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ�าน
องค.การระหว�างประเทศ 

(๔) เป+นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช�งาน หรือมีข�อจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเป+นต�อง
ระบุย่ีห�อเป+นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล� รถประจําตําแหน�ง หรือยารักษาโรคท่ีไม�ต�อง
จัดซื้อตามช่ือสามัญในบัญชียาหลักแห�งชาติ ตามข�อ ๕๓ 

(๕) เป+นพัสดุที่เป+นท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�างซึ่งจําเป+นต�องซื้อเฉพาะแห�ง 
(๖) เป+นพัสดุที่ได�ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล�วไม�ได�ผลดี 
(๗)๒๕ เป+นพัสดุที่มีความต�องการใช�เพ่ิมข้ึนในสถานการณ.ท่ีจําเป+น หรือเร�งด�วน หรือ

เพ่ือประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และจําเป+นต�องซื้อเพ่ิม (Repeat Order) 
ตามหลักเกณฑ.ที่กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 

 
ข�อ ๑๘  การจ�างโดยวิธีพิเศษ ได�แก� การจ�างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ให�กระทําได�เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต�อไปน้ี๒๖ 
(๑) เป+นงานท่ีต�องจ�างช�างผู�มีฝOมือโดยเฉพาะ หรือผู�มีความชํานาญเป+นพิเศษ 
(๒) เป+นงานจ�างซ�อมพัสดุท่ีจําเป+นต�องถอดตรวจให�ทราบความชํารุดเสียหาย

เสียก�อน จึงจะประมาณค�าซ�อมได� เช�น งานจ�างซ�อมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต. เคร่ืองไฟฟVา 
หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส. เป+นต�น 

(๓) เป+นงานท่ีต�องกระทําโดยเร�งด�วน หากล�าช�าอาจจะเสียหายแก�หน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน 

(๔) เป+นงานท่ีได�ดําเนินการจ�างโดยวิธีอ่ืนแล�วไม�ได�ผลดี 
(๕)๒๗ เป+นงานท่ีจําเป+นต�องการจ�างเพ่ิมในสถานการณ.ท่ีจําเป+น หรือเร�งด�วน หรือ

เพ่ือประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และจําเป+นต�องจ�างเพ่ิม (Repeat Order) 
ตามหลักเกณฑ.ที่กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 

 
ข�อ ๑๙  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได�แก� การซื้อหรือการจ�างจากส�วน

ราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หน�วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต�อไปน้ี 

(๑) เป+นผู�ผลิตพัสดุหรือทํางานจ�างน้ันเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให�ซื้อหรือจ�าง 
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให�ซื้อหรือจ�าง และกรณีน้ีให�รวมถึง

หน�วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด�วย 
 
รายงานขอซื้อหรือขอจ�าง 

                                                 
๒๕ ข�อ ๑๗ (๗) เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๖ ข�อ ๑๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๗ ข�อ ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ข�อ ๒๐  ก�อนดําเนินการซื้อหรือจ�างทุกวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�าง
ตามข�อ ๒๑ ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างตามรายการดังต�อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีต�องซื้อหรือจ�าง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานท่ีจะจ�าง 
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจ�างคร้ัง

หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปOงบประมาณ 
(๔) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง โดยให�ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู� 

หรือเงินช�วยเหลือท่ีจะซื้อหรือจ�างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ�าไม�มีวงเงินดังกล�าวให�ระบุวงเงินท่ีประมาณว�า
จะซื้อหรือจ�างในคร้ังน้ัน 

(๕) กําหนดเวลาท่ีต�องการใช�พัสดุน้ัน หรือให�งานน้ันแล�วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ�าง และเหตุผลท่ีต�องซื้อหรือจ�างโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป+นในการซื้อ

หรือจ�าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อหรือจ�างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือ

จ�างโดยวิธีพิเศษกรณีเร�งด�วนตามข�อ ๑๗ (๒) หรือข�อ ๑๘ (๓) ซึ่งไม�อาจทํารายงานตามปกติได� 
เจ�าหน�าท่ีพัสดุหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ัน จะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะ
รายการท่ีเห็นว�าจําเป+นก็ได�๒๘ 

 
ข�อ ๒๑  ก�อนดําเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�าง ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุทํารายงาน 

เสนอต�อผู�สั่งซื้อตามรายการดังต�อไปน้ี 
(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีต�องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�างท่ีต�องการซื้อ รวมท้ังเน้ือท่ีและท�องท่ีท่ี

ต�องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท�องท่ีน้ัน 
(๔) ราคาซื้อขายของท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�างใกล�เคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุด

ประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินท่ีจะซื้อ โดยให�ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู� หรือเงิน

ช�วยเหลือท่ีจะซื้อในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ�าไม�มีวงเงินดังกล�าวให�ระบุวงเงินท่ีประมาณว�าจะซื้อในคร้ังน้ัน 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลท่ีต�องซื้อโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป+นในการซื้อ 

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�างให�ติดต�อกับเจ�าของโดยตรง 
 
ข�อ ๒๒  เม่ือผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างให�ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข�อ ๒๐ 

หรือข�อ ๒๑ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ�างน้ันต�อไปได� 
 
                                                 

๒๘ ข�อ ๒๐ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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การคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซื้อและการจ�าง 
ข�อ ๒๓๒๙  หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินใดประสงค.จะคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติ

เบ้ืองต�นในการซื้อหรือการจ�าง ให�กระทําได�ในกรณีท่ีจําเป+นต�องจํากัดเฉพาะผู�ท่ีมีความสามารถ โดย
กําหนดหลักเกณฑ.และวิธีการคัดเลือก ประกาศให�ผู�ที่สนใจทราบโดยเปUดเผย 

ในการดําเนินการคัดเลือก ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ พร�อมด�วยเอกสาร
คัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต�น โดยมีรายละเอียดอย�างน�อย ดังต�อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีจะต�องทําการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�น 
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานท่ีจะต�องซื้อหรือจ�าง 
(๓) คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ซึ่งเป+นเกณฑ.ความต�องการข้ันตํ่า เช�น 

ประสบการณ.และผลงานท่ีผ�านมา สมรรถภาพในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับเจ�าหน�าท่ี เคร่ืองมือ และโรงงาน 
ฐานะการเงิน เป+นต�น 

(๔) หลักเกณฑ.ในการพิจารณาคัดเลือก 
 
ข�อ ๒๔  เม่ือหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินสั่งการ

อนุมัติในข�อ ๒๓ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพ่ือคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต�น
ประกาศเชิญชวน อย�างน�อยให�แสดงรายการดังต�อไปน้ี 

(๑) รายละเอียดเฉพาะของท่ีต�องการซื้อหรืองานท่ีต�องการจ�าง 
(๒) ประสบการณ.และผลงานของผู�เสนอท่ีมีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
(๓) สมรรถภาพในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับเจ�าหน�าท่ี เคร่ืองมือและโรงงาน 
(๔) ฐานะการเงิน 
(๕) หลักเกณฑ.ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(๖) สถานท่ีในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองต�น 
ในประกาศคร้ังแรก ให�กําหนดสถานท่ี วัน เวลารับข�อเสนอ ปUดการรับข�อเสนอและ 

เปUดซองข�อเสนอ พร�อมท้ังประกาศโฆษณาและแจ�งลักษณะโดยย�อของพัสดุท่ีต�องการซื้อหรืองานท่ี
ต�องการจ�างและกําหนดเวลาให�พอเพียงเพ่ือเปUดโอกาสให�แก�ผู�ท่ีสนใจจัดเตรียมข�อเสนอ  ท้ังน้ี จะต�อง
กระทําก�อนวันรับซองข�อเสนอไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ. หากเห็นสมควรจะส�งประกาศเชิญชวนไปยังผู�มีอาชีพขายหรือรับจ�างทํางานน้ัน
โดยตรง หรือโฆษณาด�วยวิธีอ่ืนอีกก็ได� 

สําหรับการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการประกวดราคานานาชาติให�ประกาศ
โฆษณาก�อนวันรับซองข�อเสนอไม�น�อยกว�า ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ.ของแหล�งเงินกู� 
หรือเงินช�วยเหลืออีกด�วย 

 
ข�อ ๒๕  ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�น ประกอบด�วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอย�างน�อยสี่คน โดยให�แต�งต้ังจากข�าราชการส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึง
                                                 

๒๙ ข�อ ๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญ และจะต�องมีผู�ชํานาญการหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิอย�างน�อยหน่ึงคน๓๐ 

การแต�งต้ังข�าราชการอ่ืน เป+นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหน่ึง ให�
ได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน�าส�วนราชการน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นมีหน�าท่ีพิจารณาคุณสมบัติ
เบ้ืองต�นตามหลักเกณฑ.และภายในระยะเวลาท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินกําหนด 

ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ีได�รับไว�
ท้ังหมดต�อหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ 
เพ่ือพิจารณาประกาศรายช่ือผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซื้อหรือจ�างต�อไป 

 
ข�อ ๒๖  หลังจากท่ีได�มีการประกาศรายช่ือผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซื้อการจ�าง

แล�วให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเปUดโอกาสให�ผู�ท่ีประสงค.ขอเข�ารับการพิจารณาคัดเลือก
ย่ืนคําขอได�ตลอดเวลา โดยใช�หลักเกณฑ.และวิธีการคัดเลือกตามข�อ ๒๔ และข�อ ๒๕ 

ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินมีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายช่ือผู�มี
คุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซื้อการจ�างท่ีได�ประกาศไปแล�วอย�างน�อยทุกรอบ ๓ ปO 
 
กรรมการ 

ข�อ ๒๗  ในการดําเนินการซื้อหรือการจ�างแต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ีพร�อมกับ
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล�วแต�กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปUดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจ�างโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ�าง 
ให�คณะกรรมการแต�ละคณะรายงานผลการพิจารณาต�อหัวหน�าฝTายบริหารของ

หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ�ามีเหตุท่ีทําให�การรายงานล�าช�า ให�
เสนอหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาขยายเวลาให�ตามความ
จําเป+น 

 

                                                 
๓๐ ข�อ ๒๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ข�อ ๒๘๓๑  คณะกรรมการตามข�อ ๒๗ แต�ละคณะให�ประกอบด�วยประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการอย�างน�อยสองคน โดยให�แต�งต้ังจากข�าราชการส�วนท�องถ่ินหรือข�าราชการอ่ืน 
โดยคํานึงถึงลักษณะหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญ ในกรณีจําเป+นหรือ
เพ่ือประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน จะแต�งต้ังบุคคลอ่ืนอีกไม�เกินสองคนร�วมเป+น
กรรมการด�วยก็ได� ถ�าประธานกรรมการไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงดังกล�าวข�างต�นทําหน�าท่ีประธาน
กรรมการแทน๓๒ 

วรรคสอง๓๓ (ยกเลิก) 
การแต�งต้ังข�าราชการอ่ืนเป+นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหน่ึงให�ได�รับ

ความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหน�าส�วนราชการน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี 
ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาเปUดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล�วประธาน

กรรมการยังไม�มาปฏิบัติหน�าท่ี ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน�าท่ีประธาน
กรรมการในเวลาน้ันโดยให�คณะกรรมการดังกล�าวปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะข�อ ๓๕ (๑) หรือข�อ ๔๒ แล�วแต�
กรณี แล�วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน
แต�งต้ังเพ่ือดําเนินการต�อไป 

ในการซื้อหรือจ�างคร้ังเดียวกัน ห�ามแต�งต้ังผู�ท่ีเป+นกรรมการรับและเปUดซองประกวด
ราคาเป+นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต�งต้ังผู�ท่ีเป+นกรรมการเปUดซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป+นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจ�าง 

คณะกรรมการทุกคณะ เว�นแต�กรรมการรับและเปUดซองประกวดราคา ควรแต�งต้ัง
ผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจ�างน้ัน ๆ เข�าร�วมเป+นกรรมการด�วย 

สําหรับการซื้อหรือการจ�างในวงเงินไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต�งต้ังข�าราชการส�วน
ท�องถ่ินคนหน่ึง ซึ่งมิใช�ผู� จัดซื้อจัดจ�างเป+นผู�ตรวจรับพัสดุหรืองานจ�างน้ัน โดยให�ปฏิบัติหน�าท่ี
เช�นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ�างก็ได� 

 
ข�อ ๒๙  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต�ละคณะ ต�องมีกรรมการมา

พร�อมกันไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให�ประธานกรรมการและกรรมการแต�ละคน
มีเสียงหน่ึงในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการให�ถือเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป+นเสียงช้ีขาด เว�นแต�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ�างให�ถือมติเอกฉันท. 

กรรมการของคณะใดไม�เห็นด�วยกับมติของคณะกรรมการให�ทําบันทึกความเห็นแย�ง
ไว�ด�วย 

                                                 
๓๑ ข�อ ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๒ ข�อ ๒๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๓ ข�อ ๒๘ วรรคสอง ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ข�อ ๓๐  ในการจ�างก�อสร�างแต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน แต�งต้ังผู�ควบคุมงานท่ีมีความรู�ความชํานาญทางด�านช�างตามลักษณะของงาน
ก�อสร�างจากข�าราชการส�วนท�องถ่ินในสังกัด หรือข�าราชการในสังกัดอ่ืนตามท่ีได�รับความยินยอมจาก
ผู�ว�าราชการจังหวัดนายอําเภอ หรือหัวหน�าส�วนราชการของข�าราชการผู�น้ันแล�วแต�กรณี ในกรณีท่ี
ลักษณะของงานก�อสร�างมีความจําเป+นต�องใช�ความรู�ความชํานาญหลายด�าน จะแต�งต้ังผู�ควบคุมงาน
เฉพาะด�านหรือเป+นกลุ�มบุคคลก็ได� 

ผู�ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู�ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต�องมีคุณวุฒิ
ไม�ตํ่ากว�าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเป+นจะต�องจ�างท่ีปรึกษาหรือเอกชนเป+นผู�ควบคุมงานแทนข�าราชการส�วน
ท�องถ่ินหรือข�าราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให�ถือปฏิบัติตามระเบียบน้ี ในส�วนท่ี ๓ หรือส�วนท่ี ๔ แล�วแต�
กรณี 

 
ข�อ ๓๑๓๔  ในการซื้อหรือจ�างทําพัสดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ และจําเป+นต�องใช�ผู�เช่ียวชาญ

ในการพิจารณาเป+นการเฉพาะ ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินท่ีจะขอทําความตกลงกับผู�ว�าราชการจังหวัด เพ่ือว�าจ�างท่ีปรึกษามาให�ความเห็น
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ�างในข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใดได�ตามความจําเป+นโดยให�
ดําเนินการจ�างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีในส�วนท่ี ๓ 

 
วิธีตกลงราคา 

ข�อ ๓๒  การซื้อหรือจ�างโดยวิธีตกลงราคา ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุติดต�อตกลงราคากับ
ผู�ขายหรือผู�รับจ�างโดยตรง แล�วให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดซื้อหรือจ�างได�ภายในวงเงินท่ีได�รับความ
เห็นชอบจากตามข�อ ๒๒ 

การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป+นและเร�งด�วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�
คาดหมายไว�ก�อนและไม�อาจดําเนินการตามปกติได�ทัน ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุหรือเจ�าหน�าท่ีผู�ได�รับ
มอบหมายให�รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ันดําเนินการไปก�อน แล�วรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ต�อผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และเม่ือผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างให�ความ
เห็นชอบแล�ว ให�ถือว�ารายงานดังกล�าวเป+นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 

ข�อ ๓๓  ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย�างน�อยให�แสดงรายการ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีต�องการซื้อและจํานวนท่ีต�องการหรือแบบรูป
รายการละเอียดและปริมาณงานท่ีต�องการจ�าง 

ในกรณีที่จําเป+นต�องดูสถานท่ี หรือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหน่ึง
ให�กําหนดสถานท่ี วัน เวลาท่ีนัดหมายไว�ด�วย 
                                                 

๓๔ ข�อ ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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(๒) คุณสมบัติของผู�เข�าเสนอราคาซึ่งจะต�องมีอาชีพขายหรือรับจ�างตาม (๑) โดยให�ผู�
เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล�าวด�วย 

(๓) ในกรณีจําเป+นให�ระบุผู�เข�าเสนอราคาส�งตัวอย�าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และ
รายการละเอียดไปพร�อมกับใบเสนอราคา 

(๔) ถ�าจําเป+นต�องมีการตรวจทดลอง ให�กําหนดจํานวนตัวอย�างให�พอแก�การตรวจ
ทดลองและเหลือไว�สําหรับการทําสัญญาด�วย  ท้ังน้ี ให�มีข�อกําหนดไว�ด�วยว�าทางราชการไม�รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอย�างน้ัน 

(๕) สถานท่ีติดต�อเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีท่ีมีการขายให�ระบุราคา
ขายไว�ด�วย 

(๖) ข�อกําหนดให�ผู�เข�าเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้น และราคาต�อหน�วยหรือ ต�อ
รายการ (ถ�าทําได�) พร�อมท้ังระบุหลักเกณฑ.โดยชัดเจนว�าจะพิจารณาราคารวมหรือราคาต�อหน�วย 
หรือต�อรายการในกรณีที่ไม�ได�กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาให�พิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว�ด�วยว�าในการเสนอราคาให�ลงราคารวมท้ังสิ้น
เป+นตัวเลขและต�องมีตัวหนังสือกํากับ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป+นสําคัญใน
การสอบราคาจ�างก�อสร�าง ให�กําหนดแบบบัญชีรายการก�อสร�างตามความเหมาะสมของลักษณะและ
ประเภทของงาน เพ่ือให�ผู�เข�าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด�วย 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท�าท่ีจําเป+นต�อหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
และมีเง่ือนไขด�วยว�าซองเสนอราคาท่ีย่ืนต�อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล�วจะถอนคืนมิได� 

(๙) กําหนดสถานท่ีส�งมอบพัสดุและวันส�งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันท่ีจะเร่ิมทํางานและวันแล�วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ�าง) 

(๑๐) กําหนดสถานท่ี วัน เวลา เปUดซองสอบราคา 
(๑๑) ข�อกําหนดให�ผู�เสนอราคาผนึกซองราคาให�เรียบร�อยก�อนย่ืนต�อหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน จ�าหน�าถึงประธานคณะกรรมการเปUดซองสอบราคาการซื้อการจ�างคร้ังน้ัน 
และส�งถึงหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินก�อนวันเปUดซองโดยให�ส�งเอกสารหลักฐานต�าง ๆ 
พร�อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร�อมกับซองราคาด�วย 

สําหรับกรณีท่ีจะให�มีการย่ืนซองทางไปรษณีย.ได� ให�กําหนดวิธีการปฏิบัติไว�ให�
ชัดเจนด�วย 

(๑๒) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะถือว�าผู�ท่ีไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงกับ
ทางราชการเป+นผู�ทิ้งงาน 

(๑๓) ข�อกําหนดว�าผู�เข�าเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�ไปทําสัญญาจะต�องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข�อ ๑๓๓ และข�อ ๑๓๔ 

(๑๔) ร�างสัญญา รวมท้ังการแบ�งงวดงาน การจ�ายเงิน เง่ือนไขการจ�ายเงินล�วงหน�า 
(ถ�ามี) และอัตราค�าปรับ 

(๑๕) ข�อสงวนสิทธิว�า หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะไม�พิจารณาผู�เสนอ
ราคาท่ีเป+นผู�ท้ิงงานของทางราชการหรือผู�ท้ิงงานของทางหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทรงไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะงดซื้อหรือจ�าง หรือเลือกซื้อหรือจ�าง โดยไม�
จําต�องซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�
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เสนอราคาเสมือนเป+นผู�ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือได�ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 

 
ข�อ ๓๔  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีสอบราคา ให�ดําเนินการดังน้ี 
(๑)๓๕ ก�อนวันเปUดซองสอบราคาไม�น�อยกว�าสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ

หรือไม�น�อยกว�าสี่สิบห�าวัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุส�งประกาศเผยแพร�การ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู�มีอาชีพขายหรือรับจ�างทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทาง
ไปรษณีย.ลงทะเบียนให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได�  แต�ท้ังน้ี ต�องไม�น�อยกว�าห�าราย กับให�ปUดประกาศ
เผยแพร�การสอบราคาไว�โดยเปUดเผย ณ ท่ีทําการของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน หรือ
ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 

(๒) ในการย่ืนซองสอบราคา ผู�เสนอราคาจะต�องผนึกซองจ�าหน�าถึงประธาน
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาการซื้อการจ�างคร้ังน้ัน และส�งถึงหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินผู�ดําเนินการสอบราคาก�อนวันเปUดซองสอบราคา โดยย่ืนโดยตรงต�อหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินหรือส�งทางไปรษณีย.ลงทะเบียนในกรณีท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินกําหนดให�
กระทําได� 

(๓) ให�เจ�าหน�าท่ีลงรับโดยไม�เปUดซองพร�อมระบุวันและเวลาท่ีรับซองไว�ที่ซองด�วย ใน
กรณีท่ีผู�เสนอราคามาย่ืนซองโดยตรงให�ออกใบรับให�แก�ผู�ย่ืนซอง สําหรับกรณีท่ีเป+นการย่ืนซองทาง
ไปรษณีย. ให�ถือวันและเวลาท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันลงรับจากไปรษณีย. เป+นเวลารับ
ซองและให�ส�งมอบซองให�แก�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุทันที 

(๔) ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม�เปUดซอง และ
เม่ือถึงกําหนดเวลาเปUดซองสอบราคาแล�ว ให�ส�งมอบซองเสนอราคาพร�อมท้ังรายงานผลการรับซองต�อ
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการต�อไป 

 
ข�อ ๓๕  คณะกรรมการเปUดซองสอบราคามีหน�าท่ี ดังน้ี 
(๑) เปUดซองใบเสนอราคา และอ�านแจ�งราคาพร�อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน

ต�าง ๆ ของผู�เสนอราคาทุกราย โดยเปUดเผยตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และตรวจสอบ
รายการเอกสารตามบัญชีของผู�เสนอราคาทุกราย แล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไว�ในใบ
เสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ�น 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป 
และรายการละเอียด แล�วคัดเลือกผู�เสนอราคาท่ีถูกต�องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ�างของผู�เสนอราคาท่ีถูกต�องตาม (๒) ท่ีมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป+นประโยชน.ต�อหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และเสนอให�ซื้อหรือจ�าง
จากรายท่ีคัดเลือกไว�แล�ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุดดังกล�าวไม�ยอมเข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารสอบราคา ให�คณะกรรมการพิจารณาจากผู�
เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 
                                                 

๓๕ ข�อ ๓๔ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ถ�ามีผู�เสนอราคาเท�ากันหลายราย ให�เรียกผู�เสนอราคาดังกล�าวมาขอให�เสนอราคา
ใหม�พร�อมกันด�วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ�าปรากฏว�า ราคาของผู�เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ�างสูง
กว�าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง ให�คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาดําเนินการตามข�อ ๓๖ 

(๔) ในกรณีท่ีมีผู�เสนอราคาถูกต�องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�
ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให�คณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี
ได�รับไว�ทั้งหมดต�อผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ และหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๓๖  การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว�า ราคาของผู�เสนอราคา

ตํ่าสุดรายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ�างตามข�อ ๓๕ (๓) ยังสูงกว�ากว�าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง
ให�คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

(๑) เรียกผู�เสนอราคารายน้ันมาต�อรองราคาให�ตํ่าสุดเท�าท่ีจะทําได� หากผู�เสนอราคา
รายน้ันยอมลดราคาแล�วราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�างหรือสูงกว�า แต�ส�วนท่ีสูงกว�า
น้ันไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง หรือต�อรองแล�วไม�ยอมลดราคาลงอีกแต�ส�วนท่ีสูงกว�า
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�างน้ันไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป+นราคา
ท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน 

(๒) ถ�าดําเนินการตาม (๑) แล�วไม�ได�ผล ให�เรียกผู�เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ�างทุกรายตามข�อ ๓๕ (๓) มาต�อรองราคาใหม�พร�อมกัน ด�วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม�มาย่ืนซองให�ถือว�ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว�เดิม 
หากผู�เสนอราคาตํ่าสุดในการต�อรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�างหรือสูงกว�า 
แต�ส�วนท่ีสูงกว�าน้ันไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป+นราคาท่ี
เหมาะสมแล�ว ก็ให�เสนอซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายน้ัน และเม่ือมีราคาซื้อหรือจ�างเพ่ิมข้ึน ให�
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินด�วย 

(๓)๓๖ ถ�าดําเนินการตาม (๒) แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�าง 
เพ่ือประกอบการใช�ดุลพินิจว�าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเน้ืองาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกการสอบราคา เพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม� 

 
วิธีประกวดราคา 

ข� อ  ๓๗  ให� เจ� าหน� า ท่ี พัส ดุ จัด ทํา เอกสารประกวดราคาตาม ตัวอย� า ง ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือตามแบบท่ีผ�านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล�ว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป+นต�องมีข�อความหรือรายการแตกต�างไป
จากท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบท่ีผ�านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมี
สาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว�ในตัวอย�างหรือแบบดังกล�าว และไม�ทําให�ทางราชการเสียเปรียบก็ให�
                                                 

๓๖ ข�อ ๓๖ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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กระทําได� เว�นแต�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เห็นว�าจะมีป/ญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสารประกวดราคาไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก�อน 

การเผยแพร�เอกสารประกวดราคาให�จัดทําเป+นประกาศ และมีสาระสําคัญดังน้ี 
(๑) รายการพัสดุที่ต�องการซื้อ หรืองานท่ีต�องการจ�าง 
(๒) คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเข�าประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปUดการรับซอง และเปUดซองประกวดราคา 
(๔) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 
(๕) แหล�งเงินกู�และประเทศผู� มีสิทธิเข�าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ  
 
ข�อ ๓๘๓๗  การซื้อหรือจ�างโดยวิธีประกวดราคา ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุมีหน�าท่ี

รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพร�ข�าว และการปUดประกาศประกวดราคา 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการดังน้ี 

(๑) ปUดประกาศประกวดราคาโดยเปUดเผย ณ ท่ีทําการของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินน้ัน 

(๒) ส�งไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ. 
(๓) ส�งให�กรมประชาสัมพันธ. และองค.การสื่อสารมวลชนแห�งประเทศไทย 
(๔) ส�งไปเผยแพร�ที่ศูนย.รวมข�าวประกวดราคาของทางราชการ 
(๕) ส�งให�สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาค 
(๖)๓๘ ส�งประกาศให�จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ ปUดประกาศไว�ท่ีศาลากลางจังหวัด ท่ี

ทําการปกครองอําเภอ ท่ีทําการปกครองก่ิงอําเภอ ตามลําดับ เพ่ือเผยแพร�และประชาสัมพันธ. หรือ
ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 

นอกจากดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็น
ควรจะส�งประกาศไปยังผู�มีอาชีพขาย หรือรับจ�างทํางานน้ันโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกด�วยก็
ได� 

การส�งประกาศประกวดราคาตาม (๔) และ (๕) ให�ส�งเอกสารประกวดราคาไปพร�อม
กันด�วย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ต�องกระทําก�อนวันรับซอง
ประกวดราคาไม�น�อยกว�า ๒๐ วัน 

สําหรับการซื้อหรือจ�างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินปฏิบัติตามหลักเกณฑ.ของแหล�งเงินกู�หรือแหล�งให�เงินช�วยเหลือ 

 
                                                 

๓๗ ข�อ ๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๘ ข�อ ๓๘ (๖) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ข�อ ๓๙  การให�หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมท้ังคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให�กระทํา ณ สถานท่ีท่ีผู�ต�องการสามารถติดต�อได�โดยสะดวกและไม�
เป+นเขตหวงห�าม กับจะต�องจัดเตรียมไว�ให�มากพอสําหรับความต�องการของผู�มาขอรับหรือขอซื้อท่ีมี
อาชีพขายหรือรับจ�างทํางานน้ันอย�างน�อยรายละ ๑ ชุด โดยไม�มีเง่ือนไขอ่ืนในการให�หรือขาย  ท้ังน้ี 
ให�เผื่อเวลาไว�สําหรับการคํานวณราคาของ ผู�ประสงค.จะเข�ามาเสนอราคา โดยจะต�องเร่ิมดําเนินการ
ให�หรือขายก�อนวันรับซองประกวดราคาไม�น�อยกว�า ๑๐ วัน และให�มีช�วงเวลาในการให�หรือขายไม�
น�อยกว�า ๑๐ วันด�วย 

ในกรณีท่ีมีการขาย ให�กําหนดราคาพอสมควรกับค�าใช�จ�ายท่ีทางราชการจะต�องเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน 

ถ�ามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน และมีการประกวดราคาใหม�ให�ผู�รับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก�อนมีสิทธิใช�เอกสารประกวดราคาน้ัน หรือได�รับ
เอกสารประกวดราคาใหม�โดยไม�ต�องเสียค�าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ข�อ ๔๐  ก�อนวันเปUดซองประกวดราคา หากมีความจําเป+นท่ีจะต�องช้ีแจง หรือให� 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือมีความจําเป+นต�อง
แก�ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ีเป+นสาระสําคัญซึ่งมิได�กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา
ต้ังแต�ต�นให�จัดทําเป+นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม และดําเนินการตามข�อ ๓๘ โดยอนุโลม กับแจ�ง
เป+นหนังสือให�ผู�ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล�วทุกรายด�วย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากจะเป+นเหตุให�ผู�เสนอราคาไม�สามารถย่ืนซอง
ประกวดราคาได�ทันตามกําหนดเดิม ให�เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปUดการรับซอง และเปUดซองประกวด
ราคาตามความจําเป+นด�วย 

 
ข�อ ๔๑  นอกจากกรณีท่ีกําหนดไว�ตามข�อ ๔๐ เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวด

ราคาห�ามมิให�ร�น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปUดซองประกวดราคา 
การรับซองทางไปรษณีย.จะกระทํามิได� เว�นแต�การประกวดราคานานาชาติ ซึ่ง

กําหนดให�มีการย่ืนซองทางไปรษณีย.ได� โดยให�ถือปฏิบัติตามข�อ ๓๔ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๔๒๓๙  คณะกรรมการรับและเปUดซองประกวดราคา มีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว�เป+นหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับ

บันทึกไว�ที่หน�าซองว�าเป+นของผู�ใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร�วมกับเจ�าหน�าท่ีการเงิน และให�เจ�าหน�าท่ีการเงิน

ออกใบรับให�แก�ผู�ย่ืนซองไว�เป+นหลักฐาน หากไม�ถูกต�องให�หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด�วย 
กรณีหลักประกันซองเป+นหนังสือคํ้าประกัน ให�ส�งสําเนาหนังสือคํ้าประกันให�ธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย.ผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน 
ทราบทางไปรษณีย.ลงทะเบียนตอบรับด�วย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู�เสนอราคาพร�อมท้ัง
                                                 

๓๙ ข�อ ๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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พัสดุตัวอย�าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ�ามี) หากไม�ถูกต�องให�บันทึกในรายงาน
ไว�ด�วย 

(๔) เม่ือพ�นกําหนดเวลารับซองแล�ว ห�ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน
ต�าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว�นแต�กรณีตามข�อ ๑๑ (๙) 

(๕) เปUดซองใบเสนอราคา และอ�านแจ�งราคาพร�อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ต�าง ๆ ของผู�เสนอราคาทุกราย โดยเปUดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และให�กรรมการทุกคนลง
ลายมือช่ือกํากับไว�ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ�น 

ในกรณีท่ีมีการย่ืนซองข�อเสนอทางเทคนิคและข�อเสนออ่ืน ๆ แยกจากซอง
ข�อเสนอด�านราคาซึ่งต�องพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก�อนตามเง่ือนไขท่ีได�กําหนดไว�ตามข�อ ๔๗ 
และข�อ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปUดซองประกวดราคาไม�ต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง โดยให�
เป+นหน�าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะต�องดําเนินการต�อไป 

(๖) ส�งมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ พร�อมด�วยบันทึก
รายงานการดําเนินการต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

 
ข�อ ๔๓  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต�าง ๆ 

พัสดุตัวอย�างแคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล�วคัดเลือกผู�เสนอราคาท่ีถูกต�องตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีท่ีผู�เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ และความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบ
เสียเปรียบต�อผู�เสนอราคารายอ่ืน หรือเป+นการผิดพลาดเล็กน�อยให�พิจารณาผ�อนปรนให�ผู�เข�าประกวด
ราคาโดยไม�ตัดผู�เข�าประกวดราคารายน้ันออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข�อเท็จจริงจากผู�เสนอราคารายใดก็ได� 
แต�จะให�ผู�เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� 

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ�าง หรือคุณสมบัติของผู� เสนอราคาท่ี
ตรวจสอบแล�วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป+นประโยชน.ต�อหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ิน แล�วเสนอให�ซื้อหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�แล�ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุดดังกล�าวไม�ยอมเข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาให�คณะกรรมการพิจารณาจาก 
ผู�เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

ถ�าผู�เสนอราคาเท�ากันหลายราย ให�เรียกผู�เสนอราคาดังกล�าวมาขอให�เสนอราคาใหม�
พร�อมกัน ด�วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ�าปรากฏว�าราคาของผู�เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ�างสูงกว�า
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ�างให�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข�อ ๓๖ โดย
อนุโลม 

(๓) ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี
ได�รับไว�ท้ังหมดต�อผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ และหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ข�อ ๔๔  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได�พิจารณาตามข�อ ๔๓

(๑) แล�วปรากฏว�ามีผู�เสนอราคารายเดียว หรือมีผู�เสนอราคาหลายรายแต�ถูกต�องตรงตามรายการ
ละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให�เสนอผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่ง
จ�างยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ันแต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว�ามีเหตุผล
สมควรท่ีจะดําเนินการต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการประกวดราคาก็ให�ดําเนินการตามข�อ ๔๓ (๒) โดย
อนุโลม 

ข�อ ๔๕  ในกรณีไม�มีผู�เสนอราคา หรือมีแต�ไม�ถูกต�องตรงตามรายการละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดให�เสนอผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน เพ่ือดําเนินการประกวด
ราคาใหม� หากผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�างเห็นว�าการประกวดราคาใหม�จะไม�ได�ผลดีจะสั่งให�ดําเนินการซื้อ
หรือจ�างโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๗ (๖) หรือข�อ ๑๘ (๔) แล�วแต�กรณีก็ได� 

 
ข�อ ๔๖  หลังจากการประกวดราคาแล�ว แต�ยังไม�ได�ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ�าง

กับผู�เสนอราคารายใด ถ�ามีความจําเป+นเพ่ือประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เป+น
เหตุให�ต�องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวด
ราคา ซึ่งทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู�เข�าประกวดราคาด�วยกัน ให�ผู�สั่งซื้อหรือผู�สั่งจ�าง
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน 

 
ข�อ ๔๗  การซื้อหรือการจ�างท่ีมีลักษณะจําเป+นจะต�องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ

และหรือข�อกําหนดคุณสมบัติของผู�เข�าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข�อเสนอท่ีไม�อยู�ในฐานเดียวกันเป+นเหตุ
ให�มีป/ญหาในการพิจารณาตัดสินและเพ่ือขจัดป/ญหาดังกล�าวจําเป+นต�องให�มีการปรับปรุงข�อเสนอให�
ครบถ�วนและเป+นไปตามความต�องการ ก�อนพิจารณาด�านราคา ให�ถือปฏิบัติเช�นเดียวกับการประกวด
ราคาท่ัวไป เว�นแต�กําหนดให�ผู�เข�าเสนอราคาย่ืนซองประกวดราคาโดยแยกเป+น 

(๑) ซองข�อเสนอด�านเทคนิคและข�อเสนออ่ืน ๆ 
(๒) ซองข�อเสนอด�านราคา 
ท้ังน้ี ให�กําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ.การพิจารณาไว�เป+นเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาด�วย 
 
ข�อ ๔๘  เพ่ือให�เป+นไปตามข�อ ๔๗ ให�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ทําหน�าท่ีเปUดซองเทคนิคของผู�เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปUดซองตามข�อ ๔๒ (๕) และ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามข�อ ๔๗ โดยถือปฏิบัติตามข�อ ๔๓ ในส�วนท่ีไม�ขัดกับการดําเนินการ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) พิจารณาข�อเสนอทางเทคนิค และข�อเสนออ่ืนของผู�เข�าเสนอราคาทุกรายและ 
คัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอได�ตรงหรือใกล�เคียงตามมาตรฐานความต�องการของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินมากท่ีสุด ในกรณีจําเป+นสามารถเรียกผู�เสนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดข�อเสนอ
เป+นการเพ่ิมเติมข�อหน่ึงข�อใดก็ได� 

(๒) เปUดซองราคาเฉพาะรายท่ีได�ผ�านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล�ว สําหรับราย
ท่ีไม�ผ�านการพิจารณาให�ส�งคืนซองข�อเสนอด�านราคาโดยไม�เปUดซอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ข�อ ๔๙  การซื้อหรือการจ�างท่ีเปUดโอกาสให�ผู�เข�าเสนอราคาย่ืนข�อเสนอทางการเงิน

มาด�วยให�กําหนดให�ผู�เสนอราคาย่ืนซองข�อเสนอทางการเงินแยกมาต�างหาก และให�เปUดซองข�อเสนอ
ทางการเงินพร�อมกับการเปUดซองราคาตามข�อ ๔๘ (๒) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบต�อไป  ท้ังน้ี 
ให�กําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ.การพิจารณาไว�เป+นเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาด�วย 
 
วิธีพิเศษ 

ข�อ ๕๐  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีเป+นพัสดุจะขายทอดตลาด ให�ดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเป+นพัสดุท่ีต�องซื้อเร�งด�วน หากล�าช�าอาจเสียหายแก�หน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน ให�เชิญผู�มีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอน้ัน ยัง
สูงกว�าราคาในท�องตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(๓) ในกรณีเป+นพัสดุท่ีจําเป+นต�องซื้อโดยตรงจากต�างประเทศ ให�เสนอหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือติดต�อสั่งซื้อโดยตรงจากต�างประเทศ หรือสืบ
ราคาจากต�างประเทศ โดยขอความร�วมมือให�สถานเอกอัครราชทูต หรือส�วนราชการอ่ืนใน
ต�างประเทศ ช�วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส�วนการซื้อโดยผ�านองค.การระหว�าง
ประเทศให�ติดต�อกับสํานักงานขององค.การระหว�างประเทศท่ีมีอยู�ในประเทศโดยตรง เว�นแต�กรณีท่ีไม�
มีสํานักงานในประเทศ ให�ติดต�อกับสํานักงานในต�างประเทศได� 

(๔) ในกรณีเป+นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช�งานหรือมีข�อจํากัดทางเทคนิคท่ี
จําเป+นต�องระบุย่ีห�อเป+นการเฉพาะ ให�ปฏิบัติเช�นเดียวกับ (๒) 

(๕) ในกรณีเป+นพัสดุท่ีได�ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล�วไม�ได�ผลดี ให�สืบราคาจากผู�มี
อาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรง และผู�เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ�ามี) 
หากเห็นว�าผู� เสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว�าราคาในท�องตลาด หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(๖) ในกรณีพัสดุท่ีเป+นท่ีดินและหรือสิ่งก�อสร�างซึ่งจําเป+นต�องซื้อเฉพาะแห�ง ให�เชิญ
เจ�าของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว�าราคาในท�องตลาดหรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(๗)๔๐ ในกรณีท่ีเป+นพัสดุท่ีได�ซื้อไว�แล�ว แต�มีความจําเป+นต�องใช�เพ่ิมในสถานการณ.ท่ี
จําเป+นหรือเร�งด�วน หรือเพ่ือประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�เจรจากับผู�ขาย
รายเดิมตามสัญญาหรือข�อตกลงซึ่งยังไม�สิ้นสุดระยะเวลาการส�งมอบ เพ่ือขอให�มีการขายพัสดุตาม
รายละเอียดและราคาท่ีตํ่ากว�า หรือราคาเดิม ภายใต�เง่ือนไขท่ีดีกว�าหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคา
ต�อหน�วยตามสัญญาเดิม (ถ�ามี) เพ่ือให�บังเกิดผลประโยชน.สูงสุดท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินจะได�รับ 

                                                 
๔๐ ข�อ ๕๐ (๗) เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ีได�รับไว�
ท้ังหมดต�อผู�สั่งซื้อ เพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุและหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๕๑  การจ�างโดยวิธีพิเศษ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ

ส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการจัดจ�างโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) การจ�างโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ให�เชิญผู�มีอาชีพรับจ�างทํางาน

น้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว�าราคาในท�องถ่ินหรือราคาท่ีประมาณได� 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(๒) การจ�างโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๘ (๔) กรณีเป+นพัสดุท่ีได�ดําเนินการจ�างโดยวิธีอ่ืน
แล�วไม�ได�ผลดี ให�สืบราคาจากผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานน้ันโดยตรง และผู�เสนอราคาในการสอบราคา
หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ�ามี) หากเห็นว�าผู�เสนอราคารายท่ีเห็นสมควรจ�างเสนอราคาสูง
กว�าราคาในท�องถ่ินหรือราคาท่ีประมาณได� หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให�ต�อรองราคา ลง
เท�าท่ีจะทําได� 

(๓)๔๑ การจ�างโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๘ (๕) ให�เจรจากับผู�รับจ�างรายเดิมตามสัญญา
หรือข�อตกลงซึ่งยังไม�สิ้นสุดระยะเวลาการส�งมอบเพ่ือขอให�มีการจ�างตามรายละเอียด และราคาท่ีตํ่า
กว�าหรือราคาเดิมโดยคํานึงถึงราคาต�อหน�วยตามสัญญาเดิม (ถ�ามี) เพ่ือให�บังเกิดผลประโยชน.สูงสุดท่ี
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะได�รับ 

ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ีได�รับไว�
ท้ังหมดต�อ ผู�สั่งจ�างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุและหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
วิธีกรณีพิเศษ 

ข�อ ๕๒๔๒  การดําเนินการซื้อหรือจ�างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินสั่งซื้อ หรือสั่งจ�างจากผู�ขาย หรือผู�รับจ�างตามข�อ ๑๙ ได�โดยตรง 
เว�นแต�การซื้อหรือการจ�างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดซื้อ
หรือจ�างได�ภายในวงเงินท่ีได�รับความเห็นชอบจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน 
 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ. 

ข�อ ๕๓  การซื้อยาของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�จัดซื้อตามช่ือสามัญ
(GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห�งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห�งชาติทางด�านยากําหนด 

 

                                                 
๔๑ ข�อ ๕๑ (๓) เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๒ ข�อ ๕๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ข�อ ๕๔  การซื้อยา และเวชภัณฑ.ท่ีมิใช�ยา เช�น ผ�ากkอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา 
เฝlอกวัสดุทันตกรรม ฟUล.มเอกซเรย. และเภสัชเคมีภัณฑ. ซึ่งองค.การเภสัชกรรมได�ผลิตออกจําหน�าย
แล�วให�จัดซื้อจากองค.การเภสัชกรรม โดยให�ดําเนินการด�วยวิธีกรณีพิเศษ  แต�ท้ังน้ี ราคายาท่ีองค.การ
เภสัชกรรมจําหน�ายต�องไม�สูงกว�าราคากลางของยาช่ือสามัญเดียวกันท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เกินร�อยละ ๓ 

 
ข�อ ๕๕  การซื้อยาตามช่ือสามัญในบัญชียาหลักแห�งชาติและเวชภัณฑ.ท่ีมิใช�ยาซึ่ง

องค.การเภสัชกรรมมิได�เป+นผู�ผลิต แต�มีจําหน�าย หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะจัดซื้อจาก
องค.การเภสัชกรรมหรือผู�ขายหรือผู�ผลิตรายใดก็ได� ภายใต�หลักเกณฑ. ดังน้ี 

(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให�หน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินแจ�งให�องค.การเภสัชกรรมทราบด�วยทุกคร้ังและถ�าผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏ
ว�าองค.การเภสัชกรรมเสนอราคาเท�ากัน หรือตํ่ากว�าผู�เสนอราคารายอ่ืน ให�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินซื้อจากองค.การเภสัชกรรม 

(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให�ซื้อในราคาท่ีไม�สูงกว�าราคากลางท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
ข�อ ๕๖  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให�ความสนับสนุนให�ซื้อ

ยาและเวชภัณฑ.ท่ีมิใช�ยาจากหน�วยงานใด ก็ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจัดซื้อยาหรือ
เวชภัณฑ.ที่มิใช�ยาจากหน�วยงานดังกล�าวได� โดยวิธีกรณีพิเศษด�วย 
 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ�าง 

ข�อ ๕๗  การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างทุกวิธีที่ใช�จ�ายจากเงินรายได�นอกจากท่ีกําหนดไว�ในข�อ 
๕๘ และข�อ ๕๙ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�มีอํานาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ�างโดยไม�จํากัดวงเงิน 

 
ข�อ ๕๘๔๓  นอกจากวิธีพิเศษตามข�อ ๕๙ และวิธีกรณีพิเศษตามข�อ ๖๐ การสั่งซื้อ

หรือสั่งจ�างคร้ังหน่ึงจากเงินอุดหนุน เงินกู�ภายในประเทศ หรือเงินช�วยเหลือ หรือเงินกู� ท้ังหมดหรือ
บางส�วน ให�เป+นอํานาจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ดังต�อไปน้ี 

(๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างขององค.การบริหารส�วนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด 

(๒)  การสั่ งซื้ อห รือสั่ งจ� างขององค.การบริหารส�วนตําบล ซึ่ ง มีวงเ งินเ กิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต�
หากมีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด 

 

                                                 
๔๓ ข�อ ๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ข�อ ๕๙๔๔  การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง จากเงินอุดหนุน เงินกู�
ภายในประเทศหรือเงินช�วยเหลือ หรือเงินกู� ท้ังหมดหรือบางส�วน ให�เป+นอํานาจของหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ดังต�อไปน้ี 

(๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างโดยวิธีพิเศษขององค.การบริหารส�วนจังหวัดและเทศบาล 
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด 

(๒) การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างโดยวิธีพิเศษขององค.การบริหารส�วนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต�หาก
มีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด 

 
ข�อ ๖๐  การสั่งซื้อหรือสั่งจ�างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน สั่งซื้อหรือสั่งจ�างโดยไม�จํากัดวงเงิน 
 
การจ�ายเงินล�วงหน�า 

ข�อ ๖๑  การจ�ายเงินค�าพัสดุหรือค�าจ�างล�วงหน�าให�แก�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างจะกระทํา
มิได� เว�นแต�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นว�ามีความจําเป+นจะต�อง
จ�าย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว�ก�อนการทําสัญญาหรือข�อตกลง ให�กระทําได�เฉพาะกรณีตาม
หลักเกณฑ. ดังต�อไปน้ี 

(๑) การซื้อหรือการจ�างจากส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
หน�วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ�ายได�ไม�
เกินร�อยละห�าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ�าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต�างประเทศ หรือจากหน�วยงานอ่ืนใน
ต�างประเทศซึ่งต�องดําเนินการผ�านองค.การระหว�างประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร.หรือ
พัสดุอ่ืน ซึ่งจําเป+นต�องซื้อจากผู�ผลิตหรือผู�แทนจําหน�ายโดยตรงในต�างประเทศ ให�จ�ายได�ตามท่ีตกลง
กับสถาบันของรัฐ หรือองค.การระหว�างประเทศหรือตามเง่ือนไขท่ีผู�ขายกําหนด แล�วแต�กรณี 

(๓)๔๕ การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข�อมูลสําเร็จรูป 
(CD-ROM) ท่ีมีลักษณะจะต�องบอกรับเป+นสมาชิกก�อน และมีกําหนดการออกเป+นวาระดังเช�นวารสาร 
หรือการบอกรับเป+นสมาชิก INTERNET เพ่ือให�สามารถใช�ประโยชน.เรียกค�นหาข�อมูลข�าวสารจาก
แหล�งข�อมูลต�าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร. ให�จ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ�ายได�ไม�เกินร�อยละสิบ
ห�าของราคาซื้อหรือราคาจ�าง  แต�ทั้งน้ี จะต�องกําหนดอัตราค�าพัสดุหรือค�าจ�างท่ีจะจ�ายล�วงหน�าไว�เป+น
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด�วย 

(๕) การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีพิเศษ ให�จ�ายได�ไม�เกินร�อยละสิบห�าของราคาซื้อหรือ
ราคาจ�าง 

 
                                                 

๔๔ ข�อ ๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๕ ข�อ ๖๑ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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ข�อ ๖๒  การจ�ายเงินให�แก�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างตามแบบธรรมเนียมการค�าระหว�าง
ประเทศโดยเปUดเลตเตอร.ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช�ดราฟต.กรณีท่ีวงเงินไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ
การจ�ายเงินตามความก�าวหน�าในการจัดหาพัสดุท่ีสั่งซื้อ ให�กระทําได�โดยไม�ถือว�าเป+นการจ�ายเงิน
ล�วงหน�า 

 
ข�อ ๖๓  การจ�ายเงินค�าพัสดุหรือค�าจ�างล�วงหน�าตามข�อ ๖๑ (๑) (๒) และ (๓) ไม�

ต�องเรียกหลักประกัน 
ส�วนการจ�ายเงินค�าพัสดุหรือค�าจ�างล�วงหน�าตามข�อ ๖๑ (๔) และ (๕) ผู�ขายหรือผู�

รับจ�างจะต�องนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงิน
ท่ีรับล�วงหน�าไปน้ัน 
 
การตรวจรับพัสดุ 

ข�อ ๖๔  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผู�ใช�พัสดุน้ัน หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไว�ในสัญญา

หรือข�อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม�มีสัญญาหรือข�อตกลง จะต�องได�รับ

อนุมัติจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินก�อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให�ถูกต�องครบถ�วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว� สําหรับกรณีท่ีมีการ

ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร. จะเชิญผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับพัสดุน้ันมาให�คําปรึกษา หรือส�งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู�ชํานาญการ
หรือผู�ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได� ในกรณีจําเป+นท่ีไม�สามารถตรวจนับเป+นจํานวนหน�วยท้ังหมดได� ให�ตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ 

(๓) โดยปกติให�ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู�ขายหรือผู� รับจ�างนําพัสดุมาส�ง และให�
ดําเนินการให�เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(๔) เม่ือตรวจถูกต�องครบถ�วนแล�ว ให�รับพัสดุไว�และถือว�าผู�ขายหรือผู�รับจ�างได�ส�ง
มอบพัสดุถูกต�องครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีผู�ขายหรือผู�รับจ�างนําพัสดุน้ันมาส�ง แล�วมอบแก�เจ�าหน�าท่ีพัสดุ
พร�อมกับทําใบตรวจรับโดยลงช่ือไว�เป+นหลักฐานอย�างน�อยสองฉบับ มอบแก�ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง ๑ 
ฉบับ และเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และรายงานให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว�าพัสดุท่ีส�งมอบมีรายละเอียดไม�เป+นไปตามข�อกําหนดในสัญญาหรือ 
ข�อตกลง ให�รายงานหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินผ�านหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการแล�วแต�กรณี 

(๕) ในกรณีท่ีผู�ขายหรือผู�รับจ�างส�งมอบพัสดุถูกต�องแต�ไม�ครบจํานวน หรือส�งมอบ
ครบจํานวน แต�ไม�ถูกต�องท้ังหมด ถ�าสัญญาหรือข�อตกลงมิได�กําหนดไว�เป+นอย�างอ่ืนให�ตรวจรับไว�
เฉพาะจํานวนท่ีถูกต�อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให�รีบรายงานหัวหน�าฝTายบริหารของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เพ่ือแจ�งให�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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วันตรวจพบ  แต�ทั้งน้ี ไม�ตัดสิทธิของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีจะปรับผู�ขายหรือผู�รับจ�าง
ในจํานวนท่ีส�งมอบท่ีส�งมอบไม�ครบถ�วนหรือไม�ถูกต�องน้ัน 

(๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป+นชุดหรือหน�วย ถ�าขาดส�วนประกอบอย�างใด
อย�างหน่ึงไปแล�วจะไม�สามารถใช�การได�โดยสมบูรณ. ให�ถือว�าผู�ขายหรือผู�รับจ�างยังมิได�ส�งมอบพัสดุน้ัน 
และโดยปกติให�รีบรายงานหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เพ่ือแจ�งให�
ผู�ขายหรือผู�รับจ�างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจพบ 

(๗) ถ�ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม�ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย�งไว� ให�
เสนอหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินสั่งการให�รับพัสดุน้ันไว� จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ 
(๕) แล�วแต�กรณี 
 
การตรวจการจ�างและการควบคุมงานก�อสร�าง 

ข�อ ๖๕  คณะกรรมการตรวจการจ�างมีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู� รับจ�าง และเหตุการณ.แวดล�อมท่ีผู�

ควบคุมงาน รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห. 
รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู�ควบคุมงานแล�วรายงานหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งการต�อไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข�อสงสัย หรือมีกรณีท่ีเห็นว�าตามหลักวิชาการ
ช�างไม�น�าจะเป+นไปได� ให�ออกตรวจงานจ�าง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือท่ีตกลงให�ทํางานจ�าง
น้ัน ๆ โดยให�มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก�ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ�างได�ตามท่ีเห็นสมควรและตาม
หลักวิชาการช�างเพ่ือให�เป+นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข�อกําหนดในสัญญา 

(๓) โดยปกติให�ตรวจผลงานท่ีผู�รับจ�างส�งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต�วันท่ี
ประธานกรรมการได�รับทราบการส�งมอบงาน และให�ทําการตรวจรับให�เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(๔) เม่ือตรวจเห็นว�าเป+นการถูกต�องครบถ�วนเป+นไปตามแบบรูป รายการละเอียด 
และข�อกําหนดในสัญญาแล�วให�ถือว�าผู�รับจ�างส�งมอบงานครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างส�งงานจ�างน้ัน 
และให�ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แล�วแต�กรณีโดยลงช่ือไว�เป+นหลักฐาน 
อย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบให�แก�ผู�รับจ�าง ๑ ฉบับ และเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ�ายเงิน 
ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และรายงานให�หัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว�าผลงานท่ีส�งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม�เป+นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข�อกําหนดในสัญญา ให�รายงานหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการแล�วแต�กรณี 

(๕) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจ�างบางคนไม�ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย�งไว�ให�
เสนอหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินสั่งการให�ตรวจรับงานจ�างน้ันไว� จึงจะดําเนินการตาม 
(๔) 

 
ข�อ ๖๖ ผู�ควบคุมงานมีหน�าท่ี ดังน้ี 
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(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีที่กําหนดไว�ในสัญญา หรือท่ีตกลงให�ทํางานจ�าง
น้ัน ๆ ทุกวัน ให�เป+นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข�อกําหนดไว�ในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก�ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ�างได�ตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาช�างเพ่ือให�เป+นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญา ถ�าผู�รับจ�างขัดขืนไม�ปฏิบัติตามก็สั่งให�หยุดงาน
น้ันเฉพาะส�วนหน่ึงส�วนใดหรือท้ังหมดแล�ว แล�วแต�กรณีไว�ก�อน จนว�าผู�รับจ�างจะยอมปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามคําสั่ง และให�รายงานคณะกรรมการตรวจการจ�างทันที 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏว�าแบบรูป รายการละเอียดหรือข�อกําหนดในสัญญามีข�อความ
ขัดกันหรือเป+นท่ีคาดหมายได�ว�าถึงแม�ว�างานน้ันจะได�เป+นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ข�อกําหนดในสัญญาแต�เม่ือสําเร็จแล�วจะไม�ม่ันคงแข็งแรง หรือไม�เป+นไปตามหลักวิชาช�างท่ีดี หรือไม�
ปลอดภัย ให�สั่งพักงานน้ันไว�ก�อนแล�วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ�างโดยเร็ว 

(๓)๔๖ จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างและเหตุการณ.แวดล�อมเป+นรายวัน 
พร�อมท้ังผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย�างน�อย ๒ ฉบับ เพ่ือ
รายงานให�คณะกรรมการตรวจการจ�างทราบทุกสัปดาห.และเก็บรักษาไว�เพ่ือมอบให�แก�เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 
เม่ือเสร็จงานแต�ละงวด โดยถือว�าเป+นเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู�
มีหน�าท่ี 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างให�ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใช�ด�วย 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู�รับจ�างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส�งมอบ
งานแต�ละงวดให�รายงานผลการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างว�าเป+นไปตามสัญญาหรือไม� ให�คณะกรรมการ
ตรวจการจ�างทราบภายใน ๓ วันทําการนับแต�วันถึงกําหนดน้ัน ๆ 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การจ�างท่ีปรึกษา 
   

 
การส�งเสริมท่ีปรึกษาไทย 

ข�อ ๖๗  เพ่ือเป+นการส�งเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย ให�ขอข�อมูลท่ีปรึกษาภายใต�
การกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือทําหน�าท่ีดังต�อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ.และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
(๒) รับจดทะเบียน ต�อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
(๓) รวบรวม จัดทํารวมท้ังปรับปรุงข�อมูลต�าง ๆ เก่ียวกับท่ีปรึกษาไทย 
(๔) เผยแพร�หรือให�ข�อมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาไทยแก�ส�วนราชการและหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�อง 
 

                                                 
๔๖ ข�อ ๖๖ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ข�อ ๖๘๔๗  การจ�างท่ีปรึกษาท่ีเป+นนิติบุคคล นอกจากการจ�างท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการ
ด�วยเงินช�วยเหลือ ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจ�างท่ีปรึกษาไทยเป+นหลักในการดําเนินงาน
เว�นแต�การบริการ หรืองานท่ีไม�อาจจะจ�างท่ีปรึกษาไทยได�ให�ขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัด 

 
ข�อ ๖๙๔๘  การจ�างท่ีปรึกษาต�างประเทศของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน

โดยท่ัวไปนอกเหนือจากการจ�างท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการด�วยเงินช�วยเหลือ จะต�องมีท่ีปรึกษาไทย
ร�วมงานด�วยไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ของจํานวนคน/เดือนของท่ีปรึกษาท้ังหมด เว�นแต�สาขาบริการ
หรืองานท่ีไม�อาจจะจ�างท่ีปรึกษาไทยได�ให�ขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัด 
 
วิธีจ�างท่ีปรึกษา 

ข�อ ๗๐  การจ�างท่ีปรึกษากระทําได� ๒ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 

 
รายงานขอจ�างท่ีปรึกษา 

ข�อ ๗๑  ก�อนดําเนินการจ�างท่ีปรึกษา ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุรายงานเสนอผู�สั่งจ�างตาม
รายการดังต�อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีต�องจ�างท่ีปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจ�างท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
(๓) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจ�าง 
(๔) วงเงินค�าจ�างท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน 
(๖) วิธีจ�างท่ีปรึกษาและเหตุผลท่ีต�องจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข�อเสนออ่ืน ๆ (ถ�ามี) เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป+น 
เม่ือผู�สั่งจ�างให�ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการ

จ�างตามวิธีจ�างน้ันต�อไปได� 
 
กรรมการ 

ข�อ ๗๒  ในการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาแต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี แล�วแต�กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 

                                                 
๔๗ ข�อ ๖๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๘ ข�อ ๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข�อ ๗๓  คณะกรรมการตามข�อ ๗๒ ให�ประกอบด�วย ประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการอย�างน�อยสี่คน โดยปกติให�แต�งต้ังจากข�าราชการส�วนท�องถ่ินในสังกัดหรือข�าราชการอ่ืน 
โดยคํานึงถึงลักษณะหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญ ในกรณีจําเป+นหรือ
เพ่ือประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�แต�งต้ังผู�แทนจากหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือส�วนราชการอ่ืน หรือบุคคลท่ีมิใช�ข�าราชการ ซึ่งเป+นผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิ
ในงานท่ีจะจ�างท่ีปรึกษาเป+นคณะกรรมการด�วย๔๙ 

การแต�งต้ังข�าราชการหรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมเป+นคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึงให�ได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน�าส�วนราชการ หรือ
หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๗๔  ในการประชุมของคณะกรรมการตามข�อ ๗๒ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�

น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป+นองค.ประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให�นําความตามข�อ ๒๙ มาใช�บังคับ

โดยอนุโลม 
 
วิธีตกลง 

ข�อ ๗๕  การจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ได�แก� การจ�างท่ีปรึกษาท่ีหัวหน�าฝTายบริหาร
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินตกลงจ�างรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแล�ว และเป+นผู�ให�บริการท่ีเช่ือถือได� 

 
ข�อ ๗๖  การจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ให�กระทําได�ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เป+นการจ�างเพ่ือทํางานต�อเน่ืองจากงานท่ีได�ทําอยู�แล�ว 
(๒) เป+นการจ�างในกรณีท่ีทราบแน�ชัดว�าผู�เช่ียวชาญในงานท่ีจะให�บริการตามท่ี

ต�องการมีจํานวนจํากัด ไม�เหมาะสมท่ีจะดําเนินการด�วยวิธีคัดเลือก 
(๓) เป+นการจ�างท่ีต�องกระทําโดยเร�งด�วน หากล�าช�าอาจจะเสียหายแก�หน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
ข�อ ๗๗  คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน�าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) พิจารณาข�อเสนอด�านเทคนิคของท่ีปรึกษา 
(๒) พิจารณาอัตราค�าจ�างและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการท่ีจะจ�างและ

เจรจาต�อรอง 
(๓) พิจารณารายละเอียดท่ีจะกําหนดในสัญญา 
(๔) ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี

ได�รับไว�ท้ังหมดต�อผู�สั่งจ�างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ และหัวหน�าฝTายบริหาร
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
                                                 

๔๙ ข�อ ๗๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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วิธีคัดเลือก 
ข�อ ๗๘  การจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได�แก� การจ�างท่ีปรึกษาโดยการคัดเลือกท่ี

ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานน้ันให�เหลือน�อยราย และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได�รับการ
คัดเลือกให�เหลือน�อยรายดังกล�าวย่ืนข�อเสนอเข�ารับงานน้ัน ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด ใน
กรณีท่ีมีเหตุอันสมควรและหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นชอบ ให�
เชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมย่ืนข�อเสนอเข�ารับงานโดยไม�ต�องทําการคัดเลือกให�เหลือน�อยราย
ก�อนก็ได� 

 
ข�อ ๗๙  เพ่ือให�ได�รายช่ือของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายท่ีสุด ให�

เจ�าหน�าท่ีที่รับผิดชอบในการจ�างท่ีปรึกษา ดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) ท่ีปรึกษาต�างประเทศ ให�ขอรายช่ือจากสถาบันการเงิน หรือองค.การระหว�าง

ประเทศหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ. แจ�งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตท่ีเก่ียวข�อง
หรือขอความร�วมมือจากส�วนราชการหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ 
ซึ่งเคยดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

(๒) ท่ีปรึกษาไทย ให�ขอรายช่ือท่ีปรึกษาจากศูนย.ข�อมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินใดท่ีมีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยู�แล�วอาจ
พิจารณาคัดเลือกให�เหลือน�อยรายโดยไม�ดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได� 

การคัดเลือกท่ีปรึกษาให�เหลือน�อยราย ให�คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือกทําหน�าท่ีพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาให�เหลืออย�างน�อย ๖ ราย 

เม่ือได�ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาให�เหลือน�อยรายแล�ว ให�รายงานหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือพิจารณา และกรณีท่ีเป+นการจ�างท่ีปรึกษาโดยใช�
เงินกู�หรือเงินช�วยเหลือให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ.ของแหล�งเงินน้ันด�วย 

 
ข�อ ๘๐  ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได�

คัดเลือกไว�ย่ืนข�อเสนอเพ่ือรับงานตามวิธีหน่ึงวิธีใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) ย่ืนข�อเสนอด�านเทคนิคและข�อเสนอด�านราคาพร�อมกันโดยแยกเป+น ๒ ซอง 
(๒) ย่ืนข�อเสนอด�านเทคนิคเพียงซองเดียว 
 
ข�อ ๘๑  คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน�าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ.การพิจารณาคัดเลือก 
(๒) พิจารณาข�อเสนอด�านเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
(๓) ในกรณีท่ีใช�วิธีตามข�อ ๘๐ (๑) ให�เปUดซองเสนอด�านราคาของท่ีปรึกษาท่ีมี

ข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและเจรจาต�อรองให�ได�ราคาท่ีเหมาะสม สําหรับกรณีท่ีใช�วิธีตามข�อ ๘๐ 
(๒) ให�เชิญท่ีปรึกษาท่ีมีข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมาย่ืนข�อเสนอด�านราคาและเจรจาต�อรองให�ได�
ราคาท่ีเหมาะสม 

หากเจรจาไม�ได�ผล ให�เสนอหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับท่ีปรึกษารายน้ัน แล�วเปUดซองข�อเสนอด�านราคาของท่ี
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ปรึกษาท่ีมีข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป หรือเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุด
รายถัดไปให�ย่ืนข�อเสนอด�านราคา แล�วแต�กรณี และเจรจาต�อรองให�ได�ราคาท่ีเหมาะสม 

(๔) เม่ือเจรจาได�ราคาท่ีเหมาะสมแล�วให�พิจารณาเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีจะกําหนดใน
สัญญา 

(๕) ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี
ได�รับไว�ท้ังหมดต�อผู�สั่งจ�าง โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุและหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 

ในกรณีท่ีใช�วิธีการย่ืนข�อเสนอตามข�อ ๘๐ (๑) หลังจากตัดสินให�ทําสัญญากับท่ี
ปรึกษาซึ่งได�รับการคัดเลือกแล�ว ให�ส�งคืนซองข�อเสนอด�านราคาให�แก�ท่ีปรึกษารายอ่ืนได�ย่ืนไว�โดยไม�
เปUดซอง 

 
ข�อ ๘๒  การจ�างท่ีปรึกษาท่ีเป+นงานท่ีไม�ยุ�งยากซับซ�อนและมีท่ีปรึกษาซึ่งสามารถ

ทํางานน้ันได�เป+นการท่ัวไปให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินท่ีจะออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได�คัดเลือกไว� ให�ย่ืนข�อเสนอเพ่ือรับงาน โดยให�ดําเนินการ
ตามวิธีดังต�อไปน้ีคือ 

(๑) ให�ที่ปรึกษาย่ืนข�อเสนอด�านเทคนิคและข�อเสนอด�านราคาพร�อมกันโดยแยกเป+น 
๒ ซอง 

(๒) ให�คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข�อเสนอด�าน
เทคนิคของท่ีปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 

(๓) เปUดซองราคาของผู�ท่ีได�รับการจัดลําดับไว�อันดับหน่ึงถึงอันดับสามตาม (๒) 
พร�อมกันแล�วเลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต�อรองราคาเป+นลําดับแรก 

(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล�วไม�ได�ผล ให�ยกเลิกแล�วเจรจากับรายท่ีเสนอราคาตํ่าราย
ถัดไปตามลําดับ 

เม่ือเจรจาได�ผลประการใด ให�ดําเนินการตามข�อ ๘๑ (๔) และ (๕) 
 
ข�อ ๘๓  การจ�างท่ีปรึกษาเป+นรายบุคคลท่ีไม�ต�องย่ืนข�อเสนอด�านเทคนิค ให�

ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข�อ ๗๙ และพิจารณาจัดลําดับและเม่ือ
สามารถจัดลําดับได�แล�ว ให�เชิญรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาค�าจ�างเพ่ือเจรจาต�อรองราคา
ตามลําดับ 
 
อํานาจในการสั่งจ�างท่ีปรึกษา 

ข�อ ๘๔  การสั่งจ�างท่ีปรึกษาคร้ังหน่ึง ให�เป+นอํานาจของผู�ดํารงตําแหน�งและภายใน
วงเงินตามข�อ ๕๗ และข�อ ๕๘ แล�วแต�กรณี ของระเบียบน้ี 
 
ค�าจ�างท่ีปรึกษา 

ข�อ ๘๕  อัตราค�าจ�างท่ีปรึกษาให�เป+นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให�
คํานึงถึงองค.ประกอบต�าง ๆ เช�น ลักษณะของงานท่ีจะจ�าง อัตราค�าจ�างของงานในลักษณะเดียวกันท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ�าง จํานวนคน-เดือน (man-
months) เท�าท่ีจําเป+น ดัชนีค�าครองชีพ เป+นต�น 

ในกรณีท่ีมีความจําเป+นต�องจ�ายเงินค�าจ�างล�วงหน�า ให�จ�ายได�ไม�เกินร�อยละสิบห�า
ของค�าจ�างตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะต�องจัดให�ธนาคารหน่ึงหรือหลายธนาคารเป+นผู�คํ้าประกันเงิน
ค�าจ�างท่ีได�รับล�วงหน�าไปน้ัน และให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินคืน
หนังสือคํ้าประกันดังกล�าวให�แก�ท่ีปรึกษาเม่ือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินได�หักเงินท่ีได�จ�าย
ล�วงหน�าจากเงินค�าจ�างท่ีจ�ายตามผลงานแต�ละงวดครบถ�วนแล�ว  ท้ังน้ี ให�กําหนดเป+นเง่ือนไขไว�ใน
สัญญาด�วย 
 
หลักประกันผลงาน 

ข�อ ๘๖  การจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ท่ีปรึกษาท่ีแบ�งการชําระเงินออกเป+นงวด นอกจาก
การจ�างท่ีปรึกษาซึ่งดําเนินการด�วยเงินช�วยเหลือ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินหักเงินท่ีจะจ�ายแต�ละคร้ังในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละห�าแต�ไม�เกินร�อยละสิบของเงินค�าจ�าง
เพ่ือเป+นการประกันผลงาน หรือจะให�ท่ีปรึกษาใช�หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการ
คํ้าประกันตามท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะกําหนด วางคํ้า
ประกันแทนเงินท่ีหักไว�ก็ได�  ท้ังน้ี ให�กําหนดเป+นเง่ือนไขไว�ในสัญญาด�วย 

 
ข�อ ๘๗  กรณีสัญญาจ�างท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกู�ที่ได�รวมเงินค�าภาษี ซึ่งท่ีปรึกษา

จะต�องจ�ายให�แก�รัฐบาลไทยไว�ในราคาจ�าง ให�แยกเงินส�วนท่ีกันเป+นค�าภาษีไว�ต�างหากจากราคาจ�าง
รวม 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การจ�างออกแบบและควบคุมงาน 
   

 
วิธีจ�างออกแบบและควบคุมงาน 

ข�อ ๘๘  การจ�างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได� ๔ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด 
(๔) วิธีพิเศษ 

 
รายงานขอจ�างออกแบบและควบคุมงาน 

ข�อ ๘๙  ก�อนดําเนินการจ�างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทํา
รายงานเสนอผู�สั่งจ�างตามรายการดังต�อไปน้ี 

(๑) ขอบเขตวงงานรวมท้ังรายละเอียดเท�าท่ีจําเป+น 
(๒) วงเงินงบประมาณค�าก�อสร�าง 
(๓) ประมาณการค�าจ�าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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(๔) กําหนดเวลาแล�วเสร็จ 
(๕) วิธีที่จะจ�าง และเหตุผลท่ีต�องจ�างโดยวิธีน้ัน 
(๖) ข�อเสนออ่ืน ๆ (ถ�ามี) เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป+น 
เม่ือผู�สั่งจ�างให�ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการ

จ�างตามวิธีจ�างน้ันต�อไปได� 
 
การจ�างโดยวิธีตกลง 

ข�อ ๙๐  การจ�างโดยวิธีตกลง ได�แก�การจ�างออกแบบและควบคุมงานท่ีหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเลือกจ�างผู�ให�บริการรายหน่ึงรายใด ซึ่งเคยทราบ 
หรือเคยเห็นความสามารถแล�ว และเป+นผู�ให�บริการท่ีมีหลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจ�าง
โดยวิธีตกลงได�พิจารณาเสนอแนะ  ท้ังน้ี ให�ใช�กับการก�อสร�างท่ีมีวงเงินงบประมาณค�าก�อสร�างตาม
โครงการหน่ึง ๆ ไม�เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ข�อ ๙๑  ในการดําเนินการจ�างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต�ละคร้ัง ให�

หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังกรรมการดําเนินการจ�าง โดยวิธี
ตกลงข้ึนคณะหน่ึง ซึ่งประกอบด�วยประธานหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกอย�างน�อยสองคน ปกติให�
เป+นข�าราชการส�วนท�องถ่ินหรือข�าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ท่ี
ได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญและควรมีผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�ชํานาญในกิจการน้ี เข�าร�วมเป+นกรรมการด�วย 
คณะกรรมการดังกล�าวต�องมีจํานวนไม�ตํ่ากว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมด จึงจะดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว�ได�๕๐ 

หากแต�งต้ังข�าราชการหรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมเป+นคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึงให�ได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน�าส�วนราชการหรือ
หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๙๒  คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีตกลง มีหน�าท่ีพิจารณาข�อกําหนดของ

ผู�ให�บริการตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี และให�รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี
ได�รับไว�ท้ังหมดต�อผู�สั่งจ�างผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ และหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
การจ�างโดยวิธีคัดเลือก 

ข�อ ๙๓  การจ�างโดยวิธีคัดเลือก ได�แก�การจ�างออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินประกาศเชิญชวนการว�าจ�าง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจ�างจะพิจารณาคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีมีข�อกําหนดเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือดําเนินการว�าจ�าง
ต�อไป  ท้ังน้ี ให�ใช�กับการก�อสร�างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณค�าก�อสร�างตามโครงการหน่ึง ๆ เกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
                                                 

๕๐ ข�อ ๙๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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ข�อ ๙๔  ในการดําเนินการจ�างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ�างโดยวิธีคัดเลือก
แต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน แต�งตัง� กรรมการรับซอง
เสนองาน และกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให�ประกอบด�วยประธานหน่ึงคน และกรรมการอ่ืน
อีกอย�างน�อยสองคน ปกติให�เป+นข�าราชการส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ที่ได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญ๕๑ 

คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือก ให�ประกอบด�วยประธานหน่ึงคน และ
กรรมการอ่ืนอีกอย�างน�อยสองคน ปกติให�เป+นข�าราชการส�วนท�องถ่ิน หรือข�าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป+นสําคัญ และควรมีผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�
ชํานาญในกิจการน้ีเข�าร�วมด�วย๕๒ 

หากแต�งต้ังข�าราชการหรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมเป+นคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึงให�ได�รับความเห็นชอบจากผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน�าส�วนราชการหรือ
หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี 

คณะกรรมการดังกล�าวในข�อน้ีต�องมีจํานวนไม�ตํ่ากว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมด จึง
จะดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ได� 

 
ข�อ ๙๕  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ�างโดยวิธีคัดเลือก มีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) รับซองเสนองานจากผู�ให�บริการและบันทึกไว�ท่ีหน�าซองว�า เป+นผู�ให�บริการราย

ใด แล�วลงบัญชีไว�เป+นหลักฐาน 
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต�อคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือก 

และเม่ือพ�นกําหนดเวลารับซองเสนองาน ห�ามรับซองเสนองานจากผู�ให�บริการรายหน่ึงรายใดอีกเป+น
อันขาด 

 
ข�อ ๙๖  คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือก มีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค.ประชุมแล�ว จึงเปUด

ซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ�างโดยวิธีคัดเลือกมอบให� 
(๒) พิจารณาข�อกําหนดของผู�ให�บริการตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี คุณวุฒิ และประวัติ

การทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม�ประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีได�เคย
ปฏิบัติมาแล�วของผู�ให�บริการ และลงลายมือช่ือกํากับไว�ในใบเสนองานเพ่ือเป+นหลักฐาน 

(๓) เม่ือได�พิจารณาเสร็จแล�วเห็นสมควรดําเนินการต�อไปประการใด ให�รายงานต�อผู�
สั่งจ�างผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ และหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน
พร�อมด�วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ�างผู�ท่ีมีข�อกําหนดเหมาะสมท่ีสุด เว�นแต�ผู�
ให�บริการดังกล�าวไม�สามารถรับงานในกรณีใดก็ตามให�คณะกรรมการเสนอผู�ให�บริการท่ีมีข�อกําหนด
เหมาะสมรายถัดไปการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด 
                                                 

๕๑ ข�อ ๙๔ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๒ ข�อ ๙๔ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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การจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด 

ข�อ ๙๗  การจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด ได�แก� การว�าจ�างออกแบบ
และควบคุมงานท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ประกาศเชิญชวนการ
ว�าจ�างและคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด พิจารณาคัดเลือกผู�
ให�บริการท่ีเป+นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน
สถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม�ประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีได�เคยปฏิบัติมาแล�ว ตลอดจน
แนวความคิดในการออกแบบเพ่ือดําเนินการจ�างต�อไป  ท้ังน้ี ให�ใช�กับการก�อสร�างอาคารท่ีมีวงเงิน
งบประมาณค�าก�อสร�างตามโครงการหน่ึง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ข�อ ๙๘  ในการดําเนินการจ�างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ�างแบบจํากัด 

ข�อกําหนดแต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ัง
คณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด 
องค.ประกอบของคณะกรรมการแต�ละคณะ คุณวุฒิหรือผู�ชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดย
วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด หน�าท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ�างโดยคัดเลือกแบบ
จํากัดข�อกําหนด ให�นําความในข�อ ๙๔ ข�อ ๙๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๙๙  คณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด มีหน�าท่ี

ดังน้ี 
(๑) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด มาครบ

องค.ประชุมแล�ว จึงเปUดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให� 
(๒) พิจารณาข�อกําหนดต�าง ๆ ดังน้ี 

ก. ข�อกําหนดของผู�ให�บริการตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี 
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและ

ไม�ประจํา 
ค. หลักฐานแสดงผลงานท่ีได�เคยปฏิบัติมาแล�ว 
ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(๓) พิจารณาคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีมีข�อกําหนดเหมาะสมไว�เป+นจํานวนไม�น�อยกว�า ๒ 
รายและแจ�งวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค.ของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินแก�ผู�เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให�ผู�ให�บริการดังกล�าว ย่ืนเสนอแบบร�าง
ของงานก็ได� อน่ึงการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนองานให�คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ทางด�านประโยชน.ใช�สอยตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด�านสถาป/ตยกรรม และลงลายมือ
ช่ือกํากับไว�ในใบเสนองานเพ่ือเป+นหลักฐาน 

(๔) เม่ือได�พิจารณาเสร็จแล�วเห็นสมควรดําเนินการต�อไปประการใด และสมควร
เลือกผู�ให�บริการรายหน่ึงรายใด ให�รายงานต�อผู�สั่งจ�างผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุและหัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพร�อมด�วยหลักฐาน 
 
การจ�างโดยวิธีพิเศษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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ข�อ ๑๐๐  การจ�างโดยวิธีพิเศษ มี ๒ ลักษณะดังน้ี 
(๑) วิธีเลือกจ�าง ได�แก� การจ�างออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจําเป+น

เร�งด�วนหากจะดําเนินการว�าจ�างตามวิธีอ่ืนดังกล�าวมาแล�ว จะทําให�เกิดการล�าช�า เกิดความเสียหายแก�
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�ผู�ว�าจ�างมีอํานาจตกลงจ�างผู�ให�บริการรายหน่ึงรายใดตามท่ี
พิจารณาเห็นสมควร 

(๒)๕๓ การว�าจ�างโดยการประกวดแบบ ได�แก� การว�าจ�างออกแบบอาคารท่ีมีลักษณะ
พิเศษเป+นท่ีเชิดชูคุณค�าทางศิลปกรรมหรือสถาป/ตยกรรมของชาติ เช�น อนุสาวรีย. หรืองานออกแบบ
อาคารท่ีมีโครงสร�างขนาดใหญ� เช�น สนามกีฬา ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินเสนอรายละเอียดเร่ืองการจ�างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต�อผู�ว�าราชการจังหวัด 

 
ข�อ ๑๐๑  หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินมีสิทธิบอก

เลิกการคัดเลือกผู�ให�บริการได�ในกรณีต�อไปน้ี 
(๑) มีผู�ย่ืนเสนองานน�อยกว�า ๒ ราย 
(๒) ผู�ให�บริการย่ืนเสนองานไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค.ของหัวหน�าฝTายบริหารของ

หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
ข�อ ๑๐๒  ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินส�งหนังสือ

แจ�งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู�ให�บริการรายท่ีได�รับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 
การประกาศเชิญชวน 

ข�อ ๑๐๓  การประกาศเชิญชวนการว�าจ�างกระทําได� ๓ วิธี คือ 
(๑) ปUดประกาศไว�ในท่ีเปUดเผย 
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช�น ลงประกาศในหนังสือพิมพ. หรือประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียง 
(๓) ส�งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาป/ตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานท่ี

ประกอบธุรกิจดังกล�าวการจะประกาศด�วยวิธีใดให�พิจารณาตามความจําเป+นของกิจการและความ
เหมาะสมแห�งท�องถ่ินเป+นเร่ือง ๆ ไป 

 
ข�อ ๑๐๔  ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย�างน�อยให�แสดงรายการ 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) ความต�องการด�านประโยชน.ใช�สอยของอาคารและขอบเขตของท่ีดินและสิ่งปลูก

สร�าง 
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเปUดและปUดรับซองเสนองาน 
(๓) เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดให�ผู�เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข�อ ๑๓๔ และ

ข�อ ๑๓๕ และให�มีเง่ือนไขว�า ถ�าผู�เข�าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม�ไปทําสัญญากับหน�วย
                                                 

๕๓ ข�อ ๑๐๐ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินภายในกําหนด หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร�องจากธนาคารผู�คํ้าประกัน และสงวนสิทธิท่ีจะถือว�าผู�ท่ีไม�ไปทําสัญญากับหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�ทิ้งงานด�วย 

(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให�ถือเป+นเด็ดขาด 
 
การเสนองาน 

ข�อ ๑๐๕  ผู�ให�บริการท่ีเสนองานการจ�างโดยวิธีคัดเลือก และการจ�างโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดข�อกําหนด นอกจากจะต�องส�งข�อเสนองานให�กับหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินแล�ว ยังต�องย่ืนหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังน้ี 

(๑) ข�อกําหนดของผู�ให�บริการตามท่ีกําหนดไว�ในส�วนน้ี 
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม�

ประจํา 
(๓) หลักฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบัติมาแล�ว 
(๔) หลักประกันการเสนองาน 
เม่ือการคัดเลือกการว�าจ�างเสร็จสิ้นแล�ว ให�ส�งข�อเสนอและหลักฐานต�าง ๆ ดังกล�าว 

คืนแก�ผู�ให�บริการท่ีไม�ได�รับการคัดเลือก 
 
ข�อ ๑๐๖  ผู�ให�บริการท่ีเป+นบุคคลธรรมดาจะต�องมีสัญชาติไทย และเป+นผู�ท่ีได�รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป/ตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว�าจ�างตามท่ีกําหนดโดย
กฎหมายว�าด�วยวิชาชีพสถาป/ตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล�วแต�กรณี และไม�เป+นข�าราชการประจํา
หรือลูกจ�างของส�วนราชการข�าราชการหรือลูกจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจ 

ผู�ให�บริการท่ีเป+นนิติบุคคล กรรมการผู�จัดการหรือหุ�นส�วนผู�จัดการของนิติบุคคลน้ัน 
จะต�องเป+นคนไทย และเป+นนิติบุคคลท่ีมีผู�ถือหุ�นเป+นคนไทยเกินร�อยละห�าสิบของทุนการจัดต้ังนิติ
บุคคลน้ัน 
 
ผู�มีอํานาจสั่งจ�าง 

ข�อ ๑๐๗  การสั่งจ�างออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง ให�เป+นอํานาจของผู�ดํารง
ตําแหน�งและภายในวงเงิน ตามข�อ ๕๗ และข�อ ๕๘ แล�วแต�กรณี ของระเบียบน้ี 

 
ข�อ ๑๐๘  หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอาจริบ

หลักประกันหรือใช�สิทธิเรียกร�องเอาจากผู�คํ้าประกันการเสนองานท่ีผู�รับจ�างนํามามอบไว�กับหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินได�ในกรณีดังน้ี 

(๑) ผู�รับจ�างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๒) หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินไม�สามารถส�งใบ

แจ�งให�มาทําสัญญาได� เน่ืองจาก 
ก. ผู�รับจ�างเลิกหรือหยุดกิจการ 
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ข. หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ไม�สามารถส�ง
ใบแจ�งให�มาทําสัญญาได�เน่ืองจาก 

(๓) ผู�รับจ�างผิดสัญญา และหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินได�บอกเลิกสัญญากับผู�รับจ�างแล�ว 
 
การตรวจและรับมอบงาน 

ข�อ ๑๐๙  ในการจ�างออกแบบและควบคุมงานแต�ละคร้ังให�หัวหน�าฝTายบริหารของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี
กําหนดไว�ในส�วนน้ี 

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ให�มีลักษณะเช�นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามข�อ ๙๔ วรรคสาม ของระเบียบน้ี 

คณะกรรมการดังกล�าวต�องมีจํานวนไม�ตํ่ากว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนทัง� หมด จึงจะ
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ได� 

 
ข�อ ๑๑๐  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน�าท่ีตรวจและควบคุมงาน

ออกแบบและก�อสร�างอาคารว�าถูกต�องตามเกณฑ.ที่ระบุไว�ในสัญญา 
เม่ือตรวจเห็นเป+นการถูกต�องครบถ�วนแล�ว ให�ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลง

ช่ือไว�เป+นหลักฐานอย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบให�แก�ผู�รับจ�าง ๑ ฉบับ และเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทํา
การเบิกจ�ายเงินตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และรายงาน
ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทราบ 
 
การควบคุมงาน 

ข�อ ๑๑๑  ผู�รับจ�างจะต�องจัดผู�ควบคุมงานท่ีมีความรู�และมีความชํานาญงานการ
ก�อสร�างให�เหมาะสมกับสภาพงานการก�อสร�างน้ัน ๆ 

ผู�รับจ�างจะต�องส�งรายช่ือผู�ควบคุมงาน ผู�ตรวจการหรือผู�แทนให�หัวหน�าฝTายบริหาร
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินให�ความเห็นชอบและในกรณีท่ีผู�ควบคุมงานไม�สามารถ
ปฏิบัติงานตาม 

ความในวรรคหน่ึง ผู� รับจ�างจะต�องเสนอช่ือผู�ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู� ท่ี
ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล�าวจะต�องได�รับความยินยอมจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
ค�าออกแบบและควบคุมงาน 

ข�อ ๑๑๒  การจ�ายเงินค�าออกแบบและควบคุมงาน ให�เป+นไปตามอัตราดังน้ี 
(๑) อาคารท่ีมีงบประมาณค�าก�อสร�างไม�เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�จ�ายค�า

ออกแบบ หรือค�าคุมงาน อย�างใดอย�างหน่ึงในอัตราร�อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค�าก�อสร�าง 
(๒) อาคารท่ีมีงบประมาณค�าก�อสร�างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในส�วนท่ีเกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�จ�ายค�าออกแบบหรือค�าคุมงาน อย�างใดอย�างหน่ึงในอัตราร�อยละ ๑.๗๕ ของ
วงเงินงบประมาณค�าก�อสร�าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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การจ�ายเงินค�าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง ไม�รวมถึงค�าสํารวจ
และวิเคราะห.ดินฐานราก 

 
ข�อ ๑๑๓  ในกรณีท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน

หรือหน�วยงานอ่ืนใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ�างไปดําเนินการก�อสร�างนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไว�ในสัญญา ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือหน�วยงานน้ัน 
ๆ จ�ายเงินค�าจ�างแก�ผู�รับจ�างตามอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเป+นราย ๆ ไป 

 
ข�อ ๑๑๔  ห�ามผู�รับจ�างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีได�

ทําสัญญากับหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินแล�วไปให�ผู�อ่ืนดําเนินการ
ก�อสร�างอีก 

 
ข�อ ๑๑๕๕๔  ระหว�างดําเนินการตามสัญญาจ�าง หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ินอาจขอให�ผู� รับจ�างเปลี่ยนแปลงแก�ไขเล็ก ๆ น�อย ๆ ในส�วนท่ีไม�
กระทบกระเทือนโครงสร�างท่ีสําคัญของอาคาร ระบบไฟฟVา ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา ของงานท่ีผู�
รับจ�างได�ส�งมอบตามงวดงานในสัญญาแล�วโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมอีก 

ในกรณีท่ีมีความจําเป+นต�องแก�ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร�างท่ีสําคัญให�หัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสนอขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัดก�อน 

 
ส�วนท่ี ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
   

 
ข�อ ๑๑๖๕๕  การแลกเปลี่ยนพัสดุให�กระทําได�เฉพาะในกรณีท่ีจําเป+น และเพ่ือ

ประโยชน.ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ตามหลักเกณฑ.ดังต�อไปน้ี 
(๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ.ประเภทหรือชนิดเดียวกัน 

ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�พิจารณาอนุมัติ 
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ.กับครุภัณฑ.ต�างประเภทหรือต�างชนิดกัน การ

แลกเปลี่ยนครุภัณฑ.ท่ีจะต�องจ�ายเงินเพ่ิมข้ึน ต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน 

 
ข�อ ๑๑๗  ในกรณีต�องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุรายงานต�อหัวหน�า

ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือเสนอสั่งการ โดยให�รายงานตามรายการ 
ดังต�อไปน้ี 
                                                 

๕๔ ข�อ ๑๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕๕ ข�อ ๑๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีจะต�องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาท่ีซื้อหรือได�มาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาท่ีจะแลกเปลี่ยนได�

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให�ระบุว�าจะแลกเปลี่ยนกับส�วนราชการ หน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

(๕) ข�อเสนออ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
ในกรณีท่ีจะแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให�ระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพร�อมท้ังเหตุผล 

โดยเสนอให�นําวิธีการซื้อมาใช�บังคับโดยอนุโลม เว�นแต�การแลกเปลี่ยนพัสดุท่ีจะนําไปแลกคร้ัง หน่ึง 
ซึ่งมีราคาซื้อหรือได�มารวมกันไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให�ใช�วิธีตกลงราคาก็ได� 

 
ข�อ ๑๑๘  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจําเป+น โดยถือ
ปฏิบัติตามข�อ ๒๘ และข�อ ๒๙ แล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

ให�คณะกรรมการมีหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีต�องการแลกเปลี่ยนตามสภาพป/จจุบันของ

พัสดุน้ันสําหรับพัสดุประเภทท่ีดิน ให�ยึดถือตามราคาประเมินของกรมท่ีดินเป+นเกณฑ.ด�วย 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะได�รับจากการแลกเปลี่ยนว�าเป+นของใหม�ท่ียังไม�

เคยใช�งานมาก�อน เว�นแต�พัสดุเก�าท่ีจะได�รับจากการแลกเปลี่ยนน้ัน จะเป+นความจําเป+นเพ่ือประโยชน.
แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือไม�ทําให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินต�องเสีย
ประโยชน. 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมิน 
ตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะได�รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งถือตามราคาในท�องตลาดโดยท่ัวไป 

(๔) ต�อรองกับผู�เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต�อผู�มีอํานาจอนุมัติตามข�อ ๑๑๖ เพ่ือพิจารณาสั่งการให�หัวหน�า

ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินดําเนินการต�อไป 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข�อ ๖๔ โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๑๑๙  การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินกับส�วน

ราชการหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หน�วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+น
ราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินและหัวหน�าหน�วยงานน้ัน ๆ ท่ีจะตกลงกัน 

 
ข�อ ๑๒๐  ครุภัณฑ.ท่ีได�รับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ.ของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ันแล�ว ให�แจ�งสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
ภูมิภาค แล�วแต�กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีได�รับครุภัณฑ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ.กับเอกชน ส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน ให�ส�งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข�อ ๑๑๘ หรือข�อ ๑๑๙ ไปด�วย 

 
ส�วนท่ี ๖ 
การเช�า 

 
ข�อ ๑๒๑  การเช�าสังหาริมทรัพย. และการเช�าอสังหาริมทรัพย.ตามหลักเกณฑ.ท่ี

กําหนดไว�ในหมวดน้ี ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณา
ดําเนินการได�ตามความเหมาะสมและจําเป+นโดยสําหรับการเช�าสังหาริมทรัพย.ให�นําข�อกําหนด
เก่ียวกับการซื้อมาใช�โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป+นต�องจ�ายเงินค�าเช�าล�วงหน�าในการเช�าอสังหาริมทรัพย.และ
สังหาริมทรัพย. ให�กระทําได�เฉพาะกรณีการเช�าซึ่งมีระยะเวลาไม�เกิน ๓ ปO ตามหลักเกณฑ.ดังต�อไปน้ี 

(๑) การเช�าจากส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หน�วยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ�ายได�ไม�เกินร�อยละ
ห�าสิบของค�าเช�าท้ังสัญญา 

(๒) การเช�าจากเอกชนจ�ายได�ไม�เกินร�อยละย่ีสิบของค�าเช�าท้ังสัญญา 
การจ�ายเงินค�าเช�าล�วงหน�านอกเหนือจากหลักเกณฑ.ข�างต�น ให�ขอทําความตกลงกับ

ผู�ว�าราชการจังหวัดก�อน 
 
การเช�าอสังหาริมทรัพย. 

ข�อ ๑๒๒  การเช�าอสังหาริมทรัพย. ให�กระทําได�ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เช�าท่ีดินเพ่ือใช�ประโยชน.ในราชการของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
(๒) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป+นท่ีทําการในกรณีท่ีไม�มีสถานท่ีของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือมีแต�ไม�เพียงพอ และถ�าสถานท่ีเช�าน้ันกว�างขวางพอจะใช�เป+นท่ีพักของผู�ซึ่งมี
สิทธิเบิกค�าเช�าบ�าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ินก็
ได� 

(๓) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป+นท่ีพักสําหรับผู� มีสิทธิเบิกค�าเช�าท่ีพัก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ในกรณีท่ีต�องการประหยัดเงิน
งบประมาณ 

(๔) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป+นท่ีเก็บพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินใน
กรณีที่ไม�มีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 

การเช�าให�ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 
ข�อ ๑๒๓  ก�อนดําเนินการเช�า ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหน�าฝTายบริหาร

ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ตามรายการดังต�อไปน้ี 
(๑) เหตุผลและความจําเป+นท่ีจะต�องเช�า 
(๒) ราคาค�าเช�าท่ีผู�ให�เช�าเสนอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย.ท่ีจะเช�า เช�น สภาพของสถานท่ี บริเวณท่ี
ต�องการใช�พร�อมท้ังภาพถ�าย (ถ�ามี) และราคาค�าเช�าคร้ังหลังสุด เป+นต�น 

(๔) อัตราค�าเช�าของอสังหาริมทรัพย. ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล�เคียงกับท่ีจะเช�า (ถ�า
มี) 

 
ข�อ ๑๒๔  อสังหาริมทรัพย.ซึ่งมีอัตราค�าเช�ารวมท้ังค�าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช�า

ตามท่ีจะกําหนดไว�ในสัญญาไม�เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�พิจารณาอนุมัติ ถ�าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให�ขอทําความตกลง
กับผู�ว�าราชการจังหวัดก�อน 

 
ส�วนท่ี ๗ 

สัญญาและหลกัประกัน 
 
สัญญา 

ข�อ ๑๒๕  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบน้ี เป+นอํานาจของหัวหน�า
ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน และให�ทําเป+นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม
ตัวอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การทําสัญญารายใดถ�าจําเป+นต�องมีข�อความหรือรายการแตกต�างไปจากตัวอย�าง
สัญญาท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว�ในตัวอย�างสัญญาและไม�ทําให�
ทางหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสียเปรียบก็ให�กระทําได� เว�นแต�หัวหน�าฝTายบริหารของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นว�าจะมีป/ญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอก็ให�ส�งร�าง
สัญญาน้ันไปให�อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก�อน 

ในกรณีท่ีไม�อาจทําสัญญาตามตัวอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดได� และ
จําเป+นต�องร�างสัญญาข้ึนใหม�ต�องส�งร�างสัญญาน้ันให�สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก�อน เว�นแต�
หัวหน�า ฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบท่ีเคยผ�าน
การพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล�ว ก็ให�กระทําได� 

สําหรับการเช�าซึ่งผู�เช�าจะต�องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค�าเช�า หรือในกรณีที่หัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นว�าจะมีป/ญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ 
ให�ส�งร�างสัญญาให�อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล�วแต�กรณีตรวจพิจารณาก�อน 

ในกรณีจําเป+นต�องทําสัญญาเป+นภาษาต�างประเทศ ให�ทําเป+นภาษาอังกฤษ แต�ต�องมี
คําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท�ายสัญญา เฉพาะท่ีสําคัญเป+นภาษาไทยไว�ด�วย เว�นแต�เป+นการทํา
สัญญาตามตัวอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ไม�ต�องแปลเป+นภาษาไทย 

 
ข�อ ๑๒๖๕๖  การจัดหาในกรณีดังต�อไปน้ีจะทําข�อตกลงเป+นหนังสือไว�ต�อกันก็ได� โดย

ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
(๑) การซื้อ การจ�าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 

                                                 
๕๖ ข�อ ๑๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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(๒) การจัดหาท่ีคู�สัญญาสามารถส�งมอบพัสดุได�ครบถ�วนภายในห�าวันทําการของทาง
ราชการ นับต้ังแต�วันถัดจากวันทําข�อตกลงเป+นหนังสือ 

(๓) การซื้อหรือการจ�างโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากส�วนราชการ 
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) 
(๕) การจ�างโดยวิธีพิเศษตามข�อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) 
(๖) การเช�า ซึ่งผู�เช�าไม�ต�องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค�าเช�า 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ�างซึ่ง

ใช�วิธีดําเนินการตามข�อ ๓๒ วรรคสอง จะไม�ทําข�อตกลงเป+นหนังสือไว�ต�อกันก็ได� 
 
ข�อ ๑๒๗๕๗  การทําสัญญาหรือข�อตกลงเป+นหนังสือให�กําหนดค�าปรับเป+นรายวันใน

อัตราตายตัวระหว�างร�อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไม�ได�รับมอบเว�นแต�การจ�างซึ่งต�องการ
ผลสําเร็จของงานท้ังหมดพร�อมกัน ให�กําหนดค�าปรับเป+นรายวันเป+นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร�อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ�างน้ัน แต�จะต�องไม�ตํ่ากว�าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับการก�อสร�าง
สาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต�อการจราจร ให�กําหนดค�าปรับในอัตราร�อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ�าง
น้ัน 

การกําหนดค�าปรับตามวรรคหน่ึง ในอัตราหรือเป+นจํานวนเงินเท�าใดให�อยู�ในดุลพินิจ
ของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของ
พัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต�อการท่ีคู�สัญญาของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือกระทบต�อการจราจร แล�วแต�กรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเป+นชุด ถ�าขาดส�วนประกอบส�วนหน่ึงส�วนใด
ไปแล�วจะไม�สามารถใช�การโดยสมบูรณ. แม�คู�สัญญาจะส�งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต�ยัง
ขาดส�วนประกอบบางส�วน ต�อมาได�ส�งมอบส�วนประกอบท่ียังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญาให�ถือว�าไม�ได�
ส�งมอบสิ่งของน้ันเลย ให�ปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังค�าติดต้ังหรือทดลองด�วย ถ�าติดต้ังหรือ
ทดลองเกินกว�ากําหนดตามสัญญาเป+นจํานวนวันเท�าใด ให�ปรับเป+นรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคา
ท้ังหมด 

เม่ือครบกําหนดส�งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข�อตกลง ให�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินรีบแจ�งการเรียกค�าปรับตามสัญญาหรือข�อตกลงจากคู�สัญญา และเม่ือคู�สัญญาได�ส�งมอบ
พัสดุให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินบอกสงวนสิทธิการเรียกค�าปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุน้ัน
ด�วย 

 
ข�อ ๑๒๘  ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินส�งสําเนา

สัญญาหรือข�อตกลงเป+นหนังสือ ซึ่งมีมูลค�าต้ังแต�หน่ึงล�านบาทข้ึนไป ให�สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
หรือสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาค แล�วแต�กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต�วัน
ทําสัญญาหรือข�อตกลง 

 
                                                 

๕๗ ข�อ ๑๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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ข�อ ๑๒๙๕๘  สัญญาหรือข�อตกลงเป+นหนังสือท่ีได�ลงนามแล�วจะแก�ไขเปลี่ยนแปลง
มิได� เว�นแต�การแก�ไขน้ันจะเป+นความจําเป+นเพ่ือประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน
หรือไม�ทําให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินต�องเสียประโยชน.  ท้ังน้ี การแก�ไขสัญญาหรือ
ข�อตกลงดังกล�าวจะต�องอยู�ภายใต�ขอบข�ายของวัตถุประสงค.ของสัญญาหรือข�อตกลงด�วย โดยให�ถือ
ปฏิบัติดังน้ี 

(๑) ถ�างบประมาณดําเนินการต้ังจ�ายจากเงินรายได� ตามข�อ ๕๗ ให�อยู�ในดุลพินิจ
ของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีจะอนุมัติแก�ไขสัญญาน้ันได� 

(๒) ถ�างบประมาณดําเนินการต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีกําหนดให�หน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินไม�ต�องตราเป+นงบประมาณรายจ�ายท้ังหมดหรือบางส�วน ให�รายงานเหตุผลความ
จําเป+นเพ่ือขอทําความตกลงกับผู�ว�าราชการจังหวัด แต�ถ�ามีการเพ่ิมวงเงินให�รายงานเหตุผลความ
จําเป+นเสนอจังหวัดเพ่ือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินพิจารณาขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณก�อน 

(๓) ถ�างบประมาณดําเนินการต้ังจ�ายจาก เงินกู�ภายในประเทศ หรือเงินช�วยเหลือ 
หรือเงินกู� ให�ปฏิบัติตาม (๑) เว�นแต�จะมีหลักเกณฑ.ของแหล�งเงินน้ัน ๆ กําหนดไว�เป+นอย�างอ่ืน 

การแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข�อตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความจําเป+นต�องเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส�งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานให�ตกลงพร�อมกันไป 
และเม่ือได�แก�ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข�อตกลงดังกล�าวแล�วให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๒๘ ด�วย 

สําหรับการจัดหาท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย�าง จะต�อง
ได�รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู�ชํานาญการ หรือผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก�อสร�าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย�างน้ัน 
แล�วแต�กรณี ด�วย 

การแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข�อตกลงข�างต�นท่ีมีผลเป+นการเพ่ิมวงเงิน ให�ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณด�วย 

 
ข�อ ๑๓๐  ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณา 

ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข�อตกลง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือได�ว�า ผู�รับจ�างไม�สามารถทํางานให�แล�ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

การตกลงกับคู�สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือข�อตกลง ให�หัวหน�าฝTายบริหารของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาได�เฉพาะกรณีท่ีเป+นประโยชน.แก�หน�วยการบริหาร 
ราชการส�วนท�องถ่ินโดยตรง หรือเพ่ือแก�ไขข�อเสียเปรียบของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ใน
การท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือข�อตกลงน้ันต�อไป 

 
ข�อ ๑๓๑  ในกรณีท่ีคู�สัญญาไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข�อตกลงได� และ

จะต�องมีการปรับตามสัญญาหรือข�อตกลงน้ัน หากจํานวนเงินค�าปรับจะเกินร�อยละสิบของวงเงินค�า
พัสดุหรือค�าจ�างให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข�อตกลง เว�นแต�คู�สัญญาจะได�ยินยอมเสียค�าปรับให�แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน โดยไม�มี
                                                 

๕๘ ข�อ ๑๒๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาผ�อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได�เท�าท่ีจําเป+น 

 
ข�อ ๑๓๒  การงดหรือลดค�าปรับให�แก�คู�สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือข�อตกลงให�อยู�ในอํานาจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ี
จะพิจารณา แต�ถ�าวงเงินในการสั่งการให�จัดหาคร้ังน้ันเกินอํานาจของหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วย
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�เสนอผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณา และให�พิจารณาได�ตามจํานวน
วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต�อไปน้ี 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร�องของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ิน 

(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ.อันหน่ึงอันใดท่ีคู�สัญญาไม�ต�องรับผิดตามกฎหมาย 
ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินระบุไว�ในสัญญากําหนดให�คู�สัญญาต�องแจ�ง

เหตุดังกล�าว ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต�เหตุน้ันได�สิ้นสุดลง 
หากมิได�แจ�งภายในเวลาท่ีกําหนด คู�สัญญาจะยกมากล�าวอ�าง เพ่ือขอลดหรืองดค�าปรับ หรือขอขยาย
เวลาในภายหลังมิได� เว�นแต�กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ�งหรือหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินทราบดีอยู�แล�วต้ังแต�ต�น 

 
ข�อ ๑๓๓  ในกรณีท่ีไม�มีระเบียบกําหนดไว�เป+นการเฉพาะและเป+นความจําเป+น เพ่ือ

ประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ีจะใช�สิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข�อตกลง 
หรือข�อกฎหมายให�อยู�ในดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสั่งการได�ตามความจําเป+น 
 
หลักประกัน 

ข�อ ๑๓๔๕๙  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให�ใช�หลักประกันอย�างหน่ึง
อย�างใด ดังต�อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซึ่งเป+นเช็คลงวันท่ีท่ีใช�เช็คน้ันชําระต�อเจ�าหน�าท่ีหรือ

ก�อนวันน้ันไม�เกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย บริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย.ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย. และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล�วโดยอนุโลม ให�ใช�ตามตัวอย�าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีกระทรวงมหาดไทย 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                                 

๕๙ ข�อ ๑๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให�ใช�หนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน
ต�างประเทศท่ีมีหลักฐานดีและหัวหน�าส�วนราชการเช่ือถือเป+นหลักประกันซองได�อีกประเภทหน่ึง 

 
ข�อ ๑๓๕  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข�อ ๑๓๔ ให�กําหนดมูลค�าเป+น

จํานวนเต็มในอัตราร�อยละห�าของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาคร้ังน้ัน แล�วแต�กรณี เว�นแต�การจัดหา
พัสดุท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเห็นว�ามีความสําคัญเป+นพิเศษ จะ
กําหนดอัตราสูงกว�าร�อยละห�าแต�ไม�เกินร�อยละสิบก็ได� 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปO และพัสดุน้ันไม�
ต�องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร�อง เช�น พัสดุใช�สิ้นเปลือง ให�กําหนดหลักประกันในอัตราร�อย
ละห�าของราคาพัสดุที่ส�งมอบในแต�ละปOของสัญญา โดยให�ถือว�าหลักประกันน้ีเป+นการคํ้าประกันตลอด
อายุสัญญา และหากในปOต�อไปราคาพัสดุท่ีส�งมอบแตกต�างไปจากราคาในรอบปOก�อน ให�ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส�วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ันก�อนครบรอบปO ในกรณีท่ีหลักประกันต�องปรับปรุง
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู�สัญญาไม�นําหลักประกันมาเพ่ิมให�ครบจํานวนภายใน ๑๕ วันก�อนการส�งมอบ
พัสดุงวดสุดท�ายของปOน้ันให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหักจากเงินค�าพัสดุงวดสุดท�ายของปO
น้ันท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะต�องจ�ายให�เป+นหลักประกันในส�วนท่ีเพ่ิมข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะต�องระบุไว�เป+นเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด�วย 

ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาหรือคู�สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค�าสูงกว�าท่ีกําหนดไว�ใน
ระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให�อนุโลมรับได� 

 
ข�อ ๑๓๖  ในกรณีท่ีส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือ

รัฐวิสาหกิจ เป+นผู�เสนอราคาหรือเป+นคู�สัญญาไม�ต�องวางหลักประกัน 
 
ข�อ ๑๓๗  ให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินคืนหลักประกันให�แก�ผู�เสนอราคา 

คู�สัญญาหรือผู�ค้ําประกันตามหลักเกณฑ.ดังน้ี 
(๑) หลักประกันซองให�คืนให�แก�ผู�เสนอราคาหรือผู�คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต�

วันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด ไม�
เกิน ๓ ราย ให�คืนได�ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือผู�เสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 

(๒) หลักประกันสัญญาให�คืนให�แก�คู�สัญญาหรือผู�ค้ําประกันโดยเร็ว และอย�างช�าต�อง 
ไม�เกิน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาแล�ว 

การจัดหาท่ีไม�ต�องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร�อง ให�คืนหลักประกันให�แก�
คู�สัญญาหรือผู�ค้ําประกันตามอัตราส�วนของพัสดุ ซึ่งหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินได�รับมอบไว�
แล�ว  แต�ท้ังน้ี จะต�องระบุไว�เป+นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญา
ด�วย 

การคืนหลักประกันท่ีเป+นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย.ในกรณีท่ีผู�เสนอราคา หรือคู�สัญญาไม�มา
รับภายในกําหนดเวลาข�างต�น ให�รีบส�งต�นฉบับหนังสือคํ้าประกันให�แก�ผู�เสนอราคาหรือคู�สัญญาโดย
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ทางไปรษณีย.ลงทะเบียนโดยเร็ว พร�อมกับแจ�งให�ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย. ผู�ค้ําประกันทราบด�วย๖๐ 

 
ส�วนท่ี ๘ 

การลงโทษผู�ทิง้งาน 
   

 
ข�อ ๑๓๘๖๑  เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกแล�วไม�ยอมไปทําสัญญา หรือข�อตกลงภายในเวลาท่ีหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินกําหนด 
(๒) เม่ือคู�สัญญาของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือผู�รับจ�างช�วงท่ีหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอนุญาตให�รับช�วงงานได� ไม�ปฏิบัติตามสัญญาหรือข�อตกลงน้ัน 
(๓) พัสดุท่ีซื้อหรือจ�างทํา เกิดข�อบกพร�องข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญา

หรือข�อตกลงและไม�ได�รับการแก�ไขให�ถูกต�องจากผู�จําหน�าย ผู�รับจ�าง หรือคู�สัญญา หรือพัสดุท่ีซื้อหรือ
จ�างไม�ได�มาตรฐานหรือวัสดุท่ีใช�ไม�ได�มาตรฐานหรือไม�ครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือข�อตกลง 
ทําให�งานบกพร�องเสียหายอย�างร�ายแรง หรือ 

(๔) สําหรับงานก�อสร�างสาธารณูปโภค หากปรากฏว�าพัสดุหรือวัสดุท่ีซื้อหรือจ�าง
หรือใช�โดยผู�รับจ�างช�วงท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอนุญาตให�รับช�วงงานได� มีข�อบกพร�อง
หรือไม�ได�มาตรฐานหรือไม�ครบถ�วนตาม (๓) 

ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทํารายงานไปยังผู�ว�า
ราชการจังหวัดโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให�บุคคลท่ีได�รับคัดเลือก ผู�จําหน�าย ผู�รับจ�าง คู�สัญญาหรือผู�
รับจ�างช�วงท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอนุญาตให�รับช�วงงานได�เป+นผู�ท้ิงงาน แล�วแต�กรณี 
พร�อมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู�ว�าราชการจังหวัดด�วย 

เม่ือผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาแล�วเห็นว�า การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
เป+นการกระทําโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล�าวสมควรเป+นผู�ท้ิงงาน ให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดสั่งให�บุคคลดังกล�าวเป+นผู�ท้ิงงาน แล�วส�งช่ือบุคคลน้ันไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือส�งช่ือผู�
ท้ิงงานดังกล�าวให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจ�งเวียนให�ส�วนราชการอ่ืนทราบ รวมท้ังแจ�งให�ผู�
ท้ิงงานรายน้ันทราบทางไปรษณีย.ลงทะเบียนด�วย 

 
ข�อ ๑๓๘/๑๖๒  เม่ือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ�งเวียนรายช่ือผู� ท้ิงงานให�ส�วน

ราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ�งเวียนให�หน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินทราบและห�ามหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินก�อนิติสัมพันธ.กับผู�ท้ิงงาน เว�นแต�จะได�รับ

                                                 
๖๐ ข�อ ๑๓๗ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖๑ ข�อ ๑๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๒ ข�อ ๑๓๘/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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การแจ�งเวียนเพิกถอนการเป+นผู�ทิ้งงาน 
การห�ามหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินก�อนิติสัมพันธ.กับผู�ท้ิงงานตามวรรค

แรกให�ใช�บังคับกับบุคคลตามข�อ ๑๓๘/๕ วรรคสอง และวรรคสามด�วย 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณาให�เป+นผู�ท้ิงงานตาม

ข�อกําหนดในส�วนน้ี ให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให�แก�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน แต�ถ�าผลการพิจารณาต�อมา ผู�ว�าราชการจังหวัดได�สั่งให�บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ัน
เป+นผู�ท้ิงงาน ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินตัดรายช่ือบุคคลดังกล�าว
ออกจากรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปUดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนอ
งาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ�างท่ีได�กระทําก�อนการสั่งการของผู�ว�าราชการจังหวัด 
เว�นแต�ในกรณีท่ีหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาเห็นว�าจะเป+น
ประโยชน.แก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอย�างย่ิง หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินจะไม�ตัดรายช่ือบุคคลดังกล�าวออกจากรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือก หรือจะไม�
ยกเลิกการเปUดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไม�ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อ
หรือจ�างท่ีได�ทําก�อนการสั่งการของผู�ว�าราชการจังหวัดก็ได� 

 
ข�อ ๑๓๘ /๒๖๓  ในกรณีการจ�างท่ีปรึกษาหรือการจ�างออกแบบและควบคุมงาน 

หากตรวจสอบแล�ว ปรากฏว�าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล�าวมีข�อบกพร�อง ผิดพลาด หรือ
ก�อให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอย�างร�ายแรง ให�หัวหน�าฝTายบริหาร
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสนอผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาให�คู�สัญญาน้ันเป+นผู�
ท้ิงงาน 

การพิจารณาสั่งให�คู�สัญญาเป+นผู�ท้ิงงานตามวรรคหน่ึง ให�นําความในข�อ ๑๓๘ วรรค
สอง และวรรคสามมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๓๘/๓๖๔  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏใน

ภายหลังว�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานรายหน่ึงหรือหลายราย ไม�ว�าจะเป+นผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอ
งานท่ีได�รับคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม กระทําการอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรมหรือ
กระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป+นเท็จหรือใช�ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทนให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงว�า
บุคคลดังกล�าวสมควรเป+นผู�ท้ิงงานหรือไม� โดยมีหนังสือแจ�งเหตุท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินสงสัยไปยังผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ พร�อมท้ังให�ช้ีแจงรายละเอียด
ข�อเท็จจริงภายในเวลาท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน นับ
แต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 

เม่ือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินได�รับคําช้ีแจงจากผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอ
งานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินทํา
                                                 

๖๓ ข�อ ๑๓๘/๒ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖๔ ข�อ ๑๓๘/๓ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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รายงานไปยังผู�ว�าราชการจังหวัด พร�อมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู�ว�า
ราชการจังหวัดว�าบุคคลดังกล�าวสมควรเป+นผู�ทิ้งงานหรือไม� 

หากผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกสงสัย ไม�ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หน่ึงให�ถือว�ามีเหตุอันควรเช่ือได�ว�ามีการกระทําอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม
หรือมีการกระทําโดยไม�สุจริต ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเสนอ
ผู�ว�าราชการจังหวัด พร�อมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือพิจารณาให�ผู�น้ันเป+นผู�ทิ้งงาน 

การพิจารณาให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานเป+นผู�ทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสาม 
ให�นําความในข�อ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๓๘/๔๖๕  ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีร�วมกระทําการอันเป+นการ

ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรมหรือกระทําการโดยไม�สุจริตรายใด ซึ่งมิใช�เป+นผู�ริเร่ิมให�มีการ
กระทําดังกล�าว ได�ให�ความร�วมมือเป+นประโยชน.ต�อการพิจารณาของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือผู�ว�าราชการจังหวัด
พิจารณาให�ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานรายน้ันได�รับการยกเว�นท่ีจะไม�เป+นผู�ท้ิงงานได� โดยแสดง
เหตุผลหรือระบุเหตุผลไว�ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๑๓๘/๕๖๖  ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให�เป+นผู�ทิ้งงานตามข�อ ๑๓๘ ข�อ ๑๓๘/๒ 

หรือข�อ ๑๓๘/๓ ถ�าการกระทําดังกล�าวเกิดจากหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดสั่งให�บุคคลดังกล�าวเป+นผู�
ท้ิงงานด�วย 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งให�เป+นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๓๘ ข�อ ๑๓๘/๒ หรือข�อ 
๑๓๘/๓ ให�คําสั่งดังกล�าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งมีหุ�นส�วนผู�จัดการ 
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเป+นบุคคล
เดียวกันกับหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณาให�เป+นผู�ทิ้งงานด�วย 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให�เป+นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๓๘ ข�อ ๑๓๘/๒ หรือ
ข�อ ๑๓๘/๓ ให�คําสั่งดังกล�าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล�าว
เป+นหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลน้ันด�วย 

 
ข�อ ๑๓๘/๖๖๗  เพ่ือประโยชน.ในการดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏ

ข�อเท็จจริงอันควรสงสัยว�ามีการกระทําตามข�อ ๑๓๘ ข�อ ๑๓๘/๒ หรือข�อ ๑๓๘/๓ และผู�ว�าราชการ

                                                 
๖๕ ข�อ ๑๓๘/๔ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๖ ข�อ ๑๓๘/๕ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๗ ข�อ ๑๓๘/๖ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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จังหวัดยังไม�ได�รับรายงานจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�ว�า
ราชการจังหวัดอาจเรียกให�ผู�ได�รับการคัดเลือก ผู�จําหน�าย ผู�รับจ�าง คู�สัญญา ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอ
งานท่ีมีข�อเท็จจริงอันควรสงสัยว�ามีการกระทําอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม�สุจริตมาช้ีแจงข�อเท็จจริงต�อผู�ว�าราชการจังหวัด  ท้ังน้ี โดยมีหนังสือแจ�งเหตุท่ี
ผู�ว�าราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกล�าว พร�อมท้ังแจ�งให�บุคคลน้ันช้ีแจงรายละเอียดข�อเท็จจริง
ภายในเวลาท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจาก
ผู�ว�าราชการจังหวัด 

เม่ือผู�ว�าราชการจังหวัดได�รับคําช้ีแจงจากผู�ได�รับคัดเลือก ผู�จําหน�าย ผู� รับจ�าง 
คู�สัญญา ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาคํา
ช้ีแจงดังกล�าว หากคําช้ีแจงไม�มีเหตุผลรับฟ/งได� ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาให�บุคคลดังกล�าวเป+นผู�
ท้ิงงาน และให�นําความในข�อ ๑๓๘ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

หากผู�ได�รับการคัดเลือก ผู�จําหน�าย ผู�รับจ�าง คู�สัญญา ผู�เสนอราคาหรือผู�เสนองานท่ี
ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง ไม�ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดได�กําหนดไว� ให�ถือว�ามีเหตุ
อันควรเช่ือได�ว�ามีการกระทําอันเป+นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป+นธรรม หรือมีการกระทําโดย
ไม�สุจริต ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดพิจารณาให�บุคคลดังกล�าวเป+นผู�ท้ิงงาน และให�นําความในข�อ ๑๓๘ 
วรรคสามมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมและการจําหน�ายพัสดุ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
การยืม 

   
 

ข�อ ๑๓๙  การให�ยืมหรือนําพัสดุไปใช�ในกิจการซึ่งมิใช�เพ่ือประโยชน.ของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือประโยชน.ของทางราชการจะกระทํามิได� 

 
ข�อ ๑๔๐  การยืมพัสดุประเภทใช�คงรูป ให�ผู�ยืมทําหลักฐานการยืมเป+นลายลักษณ.

อักษรแสดงเหตุผลและกําหนดวันส�งคืน โดยมีหลักเกณฑ.ดังต�อไปน้ี 
(๑) การให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือส�วนราชการยืมจะต�องได�รับ

อนุมัติจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินผู�ให�ยืม 
(๒) การให�บุคคลยืมใช�ภายในสถานท่ีหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเดียวกัน 

จะต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต�ถ�ายืมไปใช�นอกสถานท่ีหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินจะต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ิน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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ข�อ ๑๔๑  ผู�ยืมพัสดุประเภทใช�คงรูปจะต�องนําพัสดุน้ันมาส�งคืนให�ในสภาพท่ีใช�การ
ได�เรียบร�อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช�การไม�ได� หรือสูญหายไปให�ผู�ยืมจัดการแก�ไขซ�อมแซม ให�
คงสภาพเดิมโดยเสียค�าใช�จ�ายของตนเอง หรือชดใช�เป+นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพ
อย�างเดียวกันหรือชดใช�เป+นเงินตามราคาท่ีเป+นอยู�ในขณะยืมตามหลักเกณฑ.ท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
ข�อ ๑๔๒  การยืมพัสดุประเภทใช�สิ้นเปลืองของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถ่ินอ่ืนหรือส�วนราชการ ให�กระทําได�เฉพาะเม่ือผู�ยืมมีความจําเป+นต�องใช�พัสดุน้ันเป+นการรีบด�วน 
จะดําเนินการจัดหาได�ไม�ทันการและหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินผู�ให�ยืมมีพัสดุน้ัน ๆ พอท่ีจะ
ให�ยืมได� โดยไม�เป+นการเสียหายแก�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินของตน และให�มีหลักฐานการ
ยืมเป+นลายลักษณ.อักษร  ท้ังน้ี โดยปกติผู�ยืมจะต�องจัดหาพัสดุเป+นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช�นเดียวกัน ส�งคืนให�หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินผู�ให�ยืม 

 
ข�อ ๑๔๓  เม่ือครบกําหนดยืม ให�ผู�ให�ยืมหรือผู�รับหน�าท่ีแทนมีหน�าท่ีติดตามทวง

พัสดุที่ให�ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต�วันครบกําหนด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การควบคุม 

   
 
การเก็บรักษาพัสดุ 

ข�อ ๑๔๔  พัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินไม�ว�าจะได�มาด�วยประการ
ใด ให�อยู�ในความควบคุมตามระเบียบน้ี เว�นแต�มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว� 
เป+นอย�างอ่ืน 

 
ข�อ ๑๔๕  เม่ือเจ�าหน�าท่ีพัสดุได�รับมอบแล�ว ให�ดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล�วแต�กรณี แยกเป+นชนิดและแสดง

รายการตามตัวอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยให�มีหลักฐานการรับเข�าบัญชีหรือทะเบียนไว�
ประกอบรายการด�วย 

สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได� 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให�เป+นระเบียบเรียบร�อย ปลอดภัยและให�ครบถ�วนถูกต�องตรง

ตามบัญชีหรือทะเบียน 
 
การเบิก - จ�ายพัสดุ 

ข�อ ๑๔๖  การเบิกพัสดุจากหน�วยพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ให�
หัวหน�าหน�วยงานท่ีต�องใช�พัสดุน้ันเป+นผู�เบิก 

ให�หัวหน�าหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุเป+นผู�สั่งจ�ายพัสดุแล�วแต�กรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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ข�อ ๑๔๗  ผู�จ�ายพัสดุต�องตรวจสอบความถูกต�องของใบเบิกและเอกสารประกอบ 
(ถ�ามี)แล�วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจ�าย และเก็บใบเบิกจ�ายไว�เป+นหลักฐานด�วย 
 
การตรวจสอบพัสดุประจําปO 

ข�อ ๑๔๘  ก�อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปO ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ซึ่งมิใช�เจ�าหน�าท่ีพัสดุ
คนหน่ึงหรือหลายคนตามความจําเป+น เพ่ือตรวจสอบการรับจ�ายพัสดุงวดต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคมปOก�อน
จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนปOปVจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู�เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให�เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปUดทําการวัน
แรกของเดือนตุลาคมเป+นต�นไป ว�าการรับจ�ายถูกต�องหรือไม� พัสดุคงเหลือมีตัวอยู�ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม� มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม�จําเป+นต�องใช�
ในราชการต�อไปแล�วให�เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล�าวต�อผู�แต�งต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับ
แต�วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 

เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับรายงานจากเจ�าหน�าท่ีผู�ตรวจสอบแล�ว ให�ส�งสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาค แล�วแต�กรณี ๑ ชุด 

 
ข�อ ๑๔๙๖๘  เม่ือหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ได�รับ

รายงานดังกล�าวตามข�อ ๑๔๘ และปรากฏว�ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม�จําเป+นต�องใช�
ในราชการต�อไป ก็ให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบหาข�อเท็จจริงข้ึนคณะหน่ึง โดยให�นําความในข�อ ๒๘ 
และข�อ ๒๙ มาใช�โดยอนุโลม เว�นแต�กรณีที่เห็นได�อย�างชัดเจนว�า เป+นการเสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการ
ใช�งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให�หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินพิจารณาสั่งการให�ดําเนินการจําหน�ายต�อไปได� 

ถ�าผลการพิจารณาปรากฏว�า จะต�องหาตัวผู�รับผิดทางละเมิด ให�หัวหน�าฝTายบริหาร
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การจําหน�าย 
   

 
ข�อ ๑๕๐  หลังจากการตรวจสอบแล�ว พัสดุใดหมดความจําเป+นหรือหากใช�ราชการ

ต�อไปจะสิ้นเปลืองค�าใช�จ�ายมาก ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุเสนอรายงานต�อหัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งให�ดําเนินการตามวิธีการอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี 

(๑) ขาย ให�ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก�อน แต�ถ�าขายโดยวิธีทอดตลาดแล�ว
ไม�ได�ผลดีให�นําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช�โดยอนุโลม เว�นแต�การขายพัสดุคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได�มารวมกันไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม�ต�องทอดตลาดก�อนก็ได� 

                                                 
๖๘ ข�อ ๑๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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การขายให�แก�ส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หน�วยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค.การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) แห�งประมวลรัษฎากร ให�ขายโดยวิธีตกลงราคา 

(๒) แลกเปลี่ยน ให�ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ี 
(๓) โอน ให�โอนแก�ส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินอ่ืน หน�วยงาน

อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป+นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค.การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) แห�งประมวลรัษฎากร  ท้ังน้ี ให�มีหลักฐานการส�งมอบไว�ต�อกันด�วย 

(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ.และวิธีการท่ีหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต�วันท่ี
หัวหน�าฝTายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินสั่งการ 

 
ข� อ  ๑๕๑   เ งิ น ท่ี ไ ด� จ ากการ จํ าหน� า ย พั ส ดุ  ใ ห� ถื อป ฏิ บั ติ ต าม ระ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณหรือข�อตกลงในส�วนท่ีใช�เงินกู�หรือเงินช�วยเหลือ แล�วแต�
กรณี 
 
การจําหน�ายเป+นสูญ 

ข�อ ๑๕๒  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม�ปรากฏตัวผู� รับผิดหรือมีตัวผู�รับผิดแต�ไม�
สามารถชดใช�ตามหลักเกณฑ.เร่ืองความรับผิดทางแพ�ง หรือมีตัวพัสดุอยู�แต�ไม�สมควรดําเนินการตาม
ข�อ ๑๕๐ ให�จําหน�ายพัสดุน้ันเป+นสูญ ตามหลักเกณฑ.ดังต�อไปน้ี 

(๑) ถ�าพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือได�มารวมกันไม�เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให�หัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ�าพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือได�มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดเป+นผู�พิจารณาอนุมัติ 
 
การลงจ�ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข�อ ๑๕๓  เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๑๕๐ หรือข�อ ๑๕๒ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุลง
จ�ายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล�วแจ�งให�สํานักงานตรวจเงินแผ�นดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาค แล�วแต�กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันลงจ�ายพัสดุน้ัน 

สําหรับพัสดุซึ่งต�องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให�แจ�งแก�นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดด�วย 

 
ข�อ ๑๕๔  ในกรณีท่ีพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเกิดการชํารุด 

เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป หรือไม�จําเป+นต�องใช�ในราชการต�อไป ก�อนมีการตรวจสอบตามข�อ ๑๔๘ 
และได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ.เร่ืองความรับผิดทางแพ�ง หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม แล�วแต�กรณี
เสร็จสิ้นแล�วถ�าหลักเกณฑ.ความรับผิดชอบของข�าราชการส�วนท�องถ่ินในทางแพ�งมิได�กําหนดไว�เป+น
อย�างอ่ืน ให�ดําเนินการตามข�อ ๑๕๐ ข�อ ๑๕๒ และข�อ ๑๕๓ โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข�อ ๑๕๕๖๙  การให�บุคคลใดใช�ประโยชน.หรือได�รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุ
ประเภทท่ีดินหรือสิ่งก�อสร�างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
สภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินน้ัน 

 
ข�อ ๑๕๖  ผู�เช�าพัสดุประเภทท่ีดินหรือสิ่งก�อสร�างของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถ่ินท่ีประสงค.จะนําสิทธิการเช�าพัสดุดังกล�าวไปก�อหน้ีผูกพันใด ๆ ให�หน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินพิจารณา ดังน้ี 

(๑) เหตุผลความจําเป+นของผู�เช�า 
(๒) การกระทําดังกล�าว หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินมิได�เสียประโยชน. 
เม่ือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินพิจารณาเห็นสมควร ก็ให�รายงานเสนอผู�ว�า

ราชการจังหวัดเป+นผู�อนุมัติ 
 
ข�อ ๑๕๗  การต�อเติม ดัดแปลง หรือร้ือถอนส�วนใดส�วนหน่ึงในพัสดุของหน�วยการ

บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ประเภทอาคารหรือส�วนประกอบ ซึ่งเป+นส�วนเล็กน�อย เพ่ือประโยชน.แห�ง
ความม่ันคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปVองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม การผังเมือง การสถาป/ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก�การจราจร ให�หัวหน�าฝTาย
บริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเป+นผู�อนุมัติ 

 
หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข�อ ๑๕๘๗๐  (ยกเลิก) 
 
ข�อ ๑๕๙  รายช่ือผู�ท้ิงงานท่ีมีอยู�ก�อนระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�ถือว�าเป+นผู�ท้ิงงานตาม

ระเบียบน้ีด�วย 
สําหรับการพิจารณาลงโทษผู� ท่ีได�รับการคัดเลือกแล�วไม�ยอมไปทําสัญญาหรือ

ข�อตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด หรือคู�สัญญาของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินไม�ปฏิบัติตาม
สัญญาข�อตกลงน้ัน โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณ.ดังกล�าวเกิดข้ึนก�อนท่ีระเบียบน้ีจะใช�
บังคับ ให�พิจารณาสั่งการตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�เดิม 
                                                 

๖๙ ข�อ ๑๕๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๐ ข�อ ๑๕๘ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 
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ข�อ ๑๖๐  การพัสดุใดท่ีอยู�ในระหว�างดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จในวันท่ีระเบียบ

ฉบับน้ีใช�บังคับ ให�ดําเนินการต�อไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�เดิม จนกว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จ ตาม
ข้ันตอนน้ันและให�ถือว�าไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี สําหรับข้ันตอนต�อไปให�ปฏิบัติตามความใน
ระเบียบน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พลตํารวจเอก เภา  สารสิน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๑๗๑ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป+นต�นไป 

 
ข�อ ๒๓  การพัสดุใดท่ีอยู�ในระหว�างดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จ ในวันท่ีระเบียบ

ฉบับน้ีใช�บังคับให�ดําเนินการต�อไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�เดิม จนกว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จ หรือ
จนกว�าจะดําเนินการตามระเบียบน้ีได� 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๑๗๒ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๑๗๓ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ข�อ ๔  การพัสดุใดท่ีอยู�ในระหว�างดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จในวันท่ีระเบียบน้ีใช�

บังคับ หรือมีระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ.หรือมติที่สั่งการไว�แล�วและไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบ
น้ีให�ดําเนินการต�อไป จนกว�าจะแล�วเสร็จ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๗๔ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๕๗๕ 
                                                 

๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๘ ง/หน�า ๑/๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หน�า ๘๘/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน�า ๒๒/๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน�า ๑๕/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 
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ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ข�อ ๑๗  การพัสดุใดท่ีอยู�ในระหว�างการดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จก�อนวันท่ี

ระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�ดําเนินการต�อไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�เดิมจนกว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๔๗๗๖ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ข�อ ๔  การพัสดุใดท่ีอยู�ในระหว�างการดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จก�อนวันท่ี

ระเบียบน้ีใช�บังคับให�ดําเนินการต�อไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�เดิมจนกว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓๗๗ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 

 
ข�อ ๒๗  การดําเนินการใดท่ียังไม�แล�วเสร็จตามข้ันตอนของระเบียบเดิมในวันท่ี

ระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�ดําเนินการตามระเบียบเดิมต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๗๘ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๖๐ ง/หน�า ๘/๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หน�า ๒๐/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน�า ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง/หน�า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ผู�จัดทํา 
๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วริญา/เพ่ิมเติม 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/ตรวจ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 




