
 
พระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที ่ ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๕/๑  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ไม่ถึงยี่สิบห้าคน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร 

ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน  การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ  ณ  วันที่  ๑  มกราคม   

ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ  

ให้ประชาชนทราบภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง

ครั้งสุดท้าย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๑  และมาตรา  ๔๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน  

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุด  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

มาตรา ๔๕/๒ มิให้น ามาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๕/๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มี 

การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี  

ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่า  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๗  ทวิ  หรือกระท าการฝ่าฝืน 

มาตรา  ๖๔/๒  วรรคสาม”   

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๗)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล

การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณี  

ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๖)  หรือ  (๗)  ให้แล้วเสร็จได้

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  (๖)  

หรือ  (๗)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศ

ค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้น  

พ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเ ลือกตั้งหรือ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้   

ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม  (๙)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิก 

สภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่  

วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา  ๕๘/๑  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะ 

ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตตุาย  หรือ

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  

โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน 

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง 

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ  

ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล 

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม  

นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๖๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”  

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

“(๑/๑) รักษาความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสรมิสนับสนนุหนว่ยงานอืน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๕) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน

ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง 

หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี

การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

เสียหายแก่ราชการ  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่ง  

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือ  

ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น   

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา  ๙๐   

วรรคสาม  ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  

นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้   หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่

ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบรอ้ย  หรือ

เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  

และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้น  

ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า  

ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อน

ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย

จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิฉัยเป็นประการใด 

ให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๙๐/๑  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า

ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน

พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุ

เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อ  

การด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าว  

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ 

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่ง

ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  ค าสั่งของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง   

จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน 

ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม  

และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  

มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  หรือมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน  หรือสอบสวนเสร็จแล้ว 

แต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า 

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    

จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น

ใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อน

วันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจ
และหนาที่ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหา
คน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ
เช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการ
ปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรร
หาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปน
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่น

หนังสือลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ

อาจไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับสรร

หาอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถ่ินหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการ
อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความจําเปน 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สง
ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ 
มาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ

เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

และหนาที่เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา

๑๘ และมาตรา ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๒๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตาม

อํานาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจาก

ภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม

กับการจัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน

อัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายใน
เขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง
ปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยภายในเขต  ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให
เปนไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขต
ทองถ่ินนั้นๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมาย
กําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบง
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม

และเงินรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่

คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัดโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๓) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ

ย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร

ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น 

(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บ
จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย
หนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และ
ไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๕) ภาษีบํา รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่ งเ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๖) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา  และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ  ซึ่ ง เ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต

ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายใน

เขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี
จัดเก็บไดจริง 

(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู
พักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มได เพ่ือให
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืน

ใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) คาบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น 

(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ 

(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ

ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) 

การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงิน
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติ
ไวแลวในบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติ
ตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับ
เงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชน
วานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใชบังคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได
อ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบ
ถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ
ย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรม
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล
ตามวรรคหนึ่งใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แต
ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ถามีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น ให
คณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให
เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวน
ทองถ่ิน โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่
เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนด
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ให
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช
บังคับตอไป 

แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได 

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การได ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
ดวย 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และ

การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน
หาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ

แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและ
อากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละ
เทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๙ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๓๗  ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไวไม
อาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาพขอเท็จจริงนั้น และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ไดรับไมนอยกวารอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

วาทินี/ปฐมพร/โสรศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 





































































ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔1 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2543 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณ”  หมายความว่า  แผนงาน  หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจา่ย  

แสดงในรูปตัวเลข  จ านวนเงิน  การตั้งงบประมาณ  คือ  การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“แผนงาน”  หมายความว่า  ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
“งาน”  หมายความว่า  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“สภาท้องถิ่ น”   หมายความว่ า   สภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด   สภาเทศบาล   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ทั้งนี้  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่งถึงวันที่    
30  กันยายน  ของปีถัดไปและให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย  หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ าประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิต  
หรือจากการอื่นใด 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส านัก  กอง  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 5 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  รายละเอียดของหมวดรายได้และงบรายจ่าย  
ตลอดจนระบบและวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและที่ได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุ ดจะพึง 
ถือจ่ายได้และให้กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในงบกลาง  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน  
ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน 

ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
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หมวด  1 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 

 
 

ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ  เสนอประมาณการรายรับ  และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์  
พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) สั่งการ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ  และรวบรวมเป็น  

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้  ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภออนุมัติ  แล้วแต่กรณี
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่าย 
ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปได้ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลาง   
และรายจ่ายตามแผนงาน 

ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
(1) รายจ่ายประจ า  ประกอบด้วย 
 (ก) งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น  

ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว   
 (ข) งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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 (ค) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน  
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 (ง) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  
หรือรายจ่ายที่ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  งบลงทุน  ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  งบรายจ่ายต่าง ๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามา  
ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ  ๑4 

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  หมวดรายได้ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
(5) หมวดเงินอุดหนุน 
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ข้อ 18 รายละเอียดของหมวดรายได้  และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบกลาง  เพ่ือกรณีฉุกเฉิน

ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 

การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
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ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่   
ทั้งนี้  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้  
ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  3 
วิธีการจดัท างบประมาณ 

 
 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  15  สิงหาคม 

ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นไดท้ันภายในวนัที่  15  สิงหาคม  ให้ผู้บริหารท้องถิน่รายงานให้สภาท้องถิน่ทราบ 
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้  แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้  
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย 

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

้หนา   ๕
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ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา 
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลา  
การเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดก้่อหนี้ผูกพันไวแ้ล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงนิ  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  ภายในสิบห้าวัน
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

หมวด  5 
การควบคมุงบประมาณ 

 
 

ข้อ 33 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม 
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

(1) ควบคุมการรับ  และการเบิกจ่ายเงิน 
(2) ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  และหนี้ 
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน  หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  ต้องมีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย  และมีเงินรายได้เพียงพอ  
ที่จะเบิกจ่ายได้ 

ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  
ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้  
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตรา 
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้   

เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นจะต้องจ่าย
เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๖
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เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่อ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์   
หรือประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือหนังสือสั่งการ 
เพื่อการนี้ 

ข้อ 36 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการกันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงิน  หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ 

ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่ า 
หนึ่งปีงบประมาณได้  โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  หรือมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
(3) จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยจะต้องระบุในงบประมาณ

รายจ่ายปีปัจจุบัน  และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป  ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ  เว้นแต่  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

หมวด  6 
การรายงาน 

 
 

ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอ  เพ่ือทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน   
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดิเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย   
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบ  
ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  แล้วส่งส าเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให ้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น   
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

้หนา   ๗
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 40 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จ  ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 41 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๘
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  

และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 



หน้า   ๑๙ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 

วิธีสอบราคา 
ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 

ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  

นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 

ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 

ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 - 
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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 - 
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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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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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 - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

�����ก����	
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 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 
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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�
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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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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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 - 
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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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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 - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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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 - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 
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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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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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 - 
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อุษมล/ผู�จัดทํา 
๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วริญา/เพ่ิมเติม 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/ตรวจ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (ฉบับที่  4) 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคลัง   
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  2551   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  5  
และมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  (16)  (17)  (19)  (20)  (21)  และ  (23)  ของข้อ  5   

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

(16) “ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หลักฐาน
ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร  หรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้  และให้รวมถึงใบน าส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย   

(17) “เงินรายรับ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับ
ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรม  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ที่น าฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนเงินอุดหนุน 
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(19) “รายงานสถานะการเงินประจ าวัน”  หมายความรวมถงึ  ยอดเงินรับและจ่ายในแตล่ะวนั  
รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร 

(20) “เงินยืม”  หมายความว่า  เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ  หรือเงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการอื่นใด 
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(21) “แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(23) “ทุนส ารองเงินสะสม”  หมายความว่า  ยอดเงินสะสมจ านวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสม
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (28)  และ  (29)  ในข้อ  5  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

(28) “เวลาปิดบัญชี”  หมายความว่า  เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งนี้  ให้น าเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลม   

(29) “ระบบ”  หมายความว่า  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Electronic  Local  Administrative  Accounting  System  :  e-LAAS) 

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  9/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  9/1  การรับเงินรายรับดังต่อไปนี้  ให้ใช้หลักฐานการรับโอนเงิน  หรือการน าฝาก  หรือ
รายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลัง  แทนใบเสร็จรับเงิน 

(1) รายได้ที่รัฐจัดสรร  หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
(3) เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 10 ให้หน่วยงานคลังบันทึกรายการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน  หรือได้รับ
หลักฐานตามข้อ  9/1  โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน  ฎีกา  หรือเอกสารอื่น  เล่มใด  
เลขที่ใด  จ านวนเท่าใด  หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกการรับเงิน 
ในวันนั้นและเก็บเงินสดในตู้นิรภัย   

เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้  โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน  
เลขที่ใด  ถึงเลขที่ใด  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด  ไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย”   
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ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 12 ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน  
และรายการที่บันทึกไว้ในระบบ  เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับ
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

กรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ  9/1  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง” 
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  19  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 19 ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ที่มีอ านาจตรวจสอบยังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่าง
เอกสารธรรมดา” 

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในส่วนที่  1  ตู้นิรภัยเก็บเงิน  ของหมวด  3  การเก็บรักษาเงิน  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ส่วนที่  1 
สถานทีเ่ก็บรักษา” 

 
 

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ  20  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัย 
ซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  หรือกรณี  
ไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคง  และปลอดภัยภายในส านักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น   

หากมีจ านวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวน 
ในวันท าการถัดไป  กรณีเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่ห่างไกล  การคมนาคม  
ไม่สะดวกไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้  และให้  
น าเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
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กรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม  เมื่อเดินทางกลับถึง
ส านักงานให้รีบน าฝากทันที” 

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้  ณ  ส านักงานอย่างน้อยสามคน
ในจ านวนนี้ให้หัวหนา้หนว่ยงานคลังเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหนึง่คน  และกรรมการเก็บรักษาเงินอืน่อกี
อย่างน้อยสองคน 

การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ  เว้นแต่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจ านวน  
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจ านวนก็ได้” 

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 30 เมื่อน าเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ใส่กุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้อยและลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับ   
หรือประจ าตราครั่ง  หรือดินเหนียวไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ   
หรือประจ าตราครั่งหรือดินเหนียว  จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคง  หรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ
หรือประจ าตราครั่ง  หรือดินเหนียว  ของกรรมการเก็บรักษาเงิน  จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคง  
หรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้”   

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  35  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 35 การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่ง 
อยู่ห่างไกล  หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้”   

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ  37  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่ได้แยก 
ไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคาร  
โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน  ในจ านวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่น   
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน  และให้มอบหมาย  
ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ิมอีกหนึ่ งคน  ในกรณีที่ ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น   
เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน   

การถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ  หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไป  
ท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งคน  เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้น   

กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด  ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
ข้อ 15 ให้ยกเลิกความในข้อ  39  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น  รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เว้นแต่   

(1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น  และได้รับอนุมัติ 
ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบแล้ว   

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 

(3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา   
และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว” 

ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในข้อ  40  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 40 การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลัง  
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับในกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกจนกว่า  
จะถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดจ่ายเงิน 

การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาทุกฉบับ”   

ข้อ 17 ให้ยกเลิกความในข้อ  50  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  50  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน  หรือจ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สินให้แสดง
รายการทรัพย์สินและจ านวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน” 

ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในข้อ  57  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  57  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 

ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ  59  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี 
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน  
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ  
ให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน   
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว  
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น  
เงินสะสม”   

ข้อ 20 ให้ยกเลิกความในข้อ  59/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ าเหน็จบ านาญ  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพ่ิม   
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น  ที่มีระเบียบ  กฎหมาย  ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน  หากเบิกเงินไมท่ันสิ้นปีและมีความจ าเปน็ 
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง  หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

ข้อ 21 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  59/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 

ข้อ 22 ให้ยกเลิกความในข้อ  65  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 65 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงิน
ในระบบ” 

ข้อ 23 ให้ยกเลิกความในข้อ  68  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 68 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค  กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได้  
ให้จัดท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 

การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด  ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด” 
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ข้อ 24 ให้ยกเลิกความในข้อ  69  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 69 การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออกและขีดคร่อมด้วย 
(2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (1)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 

ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
(3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้กระท าได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน  

ห้าพันบาท  โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง   
และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

(4) หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสั่งจ่าย  ให้ยกเลิกเช็คนั้น  
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง  ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียน
หรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย” 

ข้อ 25 ให้ยกเลิกความในข้อ  70  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 70 การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือพิมพ์ 
ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  
จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก” 

ข้อ 26 ให้ยกเลิกความในข้อ  71  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 71 การจ่ายเงินทุกกรณี  ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  ไว้  ณ  ที่จ่าย
หรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้หักเพ่ือน าส่งส่วนราชการหรือหน่วยงานใด  ให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมายนั้น”   

ข้อ 27 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  73  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
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“กรณีที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน” 

ข้อ 28 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  73/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

“ข้อ  73/1  การจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบรับเงิน
ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้  หรือใบส าคัญรับเงิน  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือหลักฐานอื่นใด  
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย”   

ข้อ 29 ให้ยกเลิกความในข้อ  77  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 77 ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และกรณีที่ เป็นใบส าคัญคู่จ่ายให้ 
หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก ากับไว้ด้วย 

ในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามสาระส าคัญ 
ในข้อ  76  ไว้ด้วย” 

ข้อ 30 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  77/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 77/1 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบและต้องตรวจสอบ
การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน” 

ข้อ 31 ให้ยกเลิกความในข้อ  78  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 78 ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญ 
หรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะ
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้
ด้วยตนเอง  สามารถท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 32 ให้ยกเลิกความในข้อ  80  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 80 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 33 ให้ยกเลิกความในข้อ  81  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 81 กรณีข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินไป   
โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ งมี รายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  76  หรือซึ่ งตามลักษณะไม่อาจ 
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
ท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว  ให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
ท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 34 ให้ยกเลิกความในข้อ  82  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 82 ในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายสูญหาย  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว  แต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินรับรอง

เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได้ 
(2) กรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม  (1)  ได้  ให้ผู้จ่ายเงินนั้นท าใบรับรอง  

การจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหาย  หรือเหตุที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้   
และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก   
แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้  และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว  ให้ผู้จ่ายเงินนั้น  ท าใบส าคัญรับเงิน  
และลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่าย” 

ข้อ 35 ให้ยกเลิกความในส่วนที่  3  การจ่ายเงินยืม  หมวด  7  ข้อก าหนดในการจ่ายเงินของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ส่วนที่  3 
การเบิกจ่ายเงินยืม” 

 
 

ข้อ 36 ให้ยกเลิกความในข้อ  84  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารท้องถิ่น
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น  โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว 
(2) ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินขึ้นสองฉบับ  โดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว 

ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ  และรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือค าสั่งที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับเรื่องนั้น  และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย  
ส่งคืนตามที่ก าหนดในข้อ  86  ถ้าไม่ส่งตามก าหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ าเหน็จบ านาญ  หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชดใช้เงินยืมนั้น 

กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ  อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน  หรือหาบุคคล 
มาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

(3) การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการแต่ละราย  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืม  
เท่าที่จ าเป็นได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืม  
มิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  อาจให้ผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทน 
(4) กรณีครบก าหนดการส่งใชเ้งินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสัง่การ

ให้ผู้ค้างช าระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่  
วันครบก าหนด  ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้น าความใน  (2)  มาใช้บังคับ  แล้วรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดงักลา่ว
หากปรากฏว่ายังค้างช าระเงินยืมอยู่  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที  ก่อนที่ผู้ยืม
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จะต้องพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป   
ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้น าความใน  (2)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(6) การส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ  ดังนี้   
 (ก) หมายเหตุจ านวนเงินและวัน  เดือน  ปี  ที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน 
 (ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารส าคัญในราชการ 
 (ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด  ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน   
 (ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย  โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียนเงินยืม

ส าหรับรายการที่ส่งใช้นั้น” 
ข้อ 37 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  84/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  84/1  การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าได้เฉพาะ
เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น   
และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมนั้น” 

ข้อ 38 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  85/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  85/1  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัด  ยืม เพ่ือปฏิบัติราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะรายการ  ดังต่อไปนี้   

(1) รายการค่าจ้างแรงงาน  ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่าย
ให้แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน 

(2) รายการค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  เฉพาะค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าเบี้ยประชุม  รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการ 
ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

(3) รายการค่าสาธารณูปโภค  เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข” 
ข้อ 39 ให้ยกเลิกความในข้อ  86  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 86 เงินที่ยืมไป  ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในก าหนดระยะเวลา  ดังนี้   
(1) กรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืม   

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน   
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวัน

นับจากวันกลับมาถึง 
(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม  (1)  หรือ  (2)  ให้ส่งต่ อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน
สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ  ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามเงื่อนไข  
ในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น” 

ข้อ 40 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  86/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ  86/1  เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้หน่วยงานคลัง
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน  ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบเสร็จรับเงิน  พร้อมทั้งออกใบรับ
ใบส าคัญตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ใน 
ที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐาน 
การจ่าย” 

ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ  87  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม   

ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89  (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
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ข้อ 42 ให้ยกเลิกความในข้อ  88  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่ระยะสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามงบประมาณ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ 
ให้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน  แต่ยังมิได้รับเงิน  หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  เมื่อได้รับเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์  หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์ 
อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้  โดยขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  มีผู้รับบ านาญรายใหม่หรือผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนา 
และประสงค์จะโอนการรับเงินบ านาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่  
ที่ย้ายไปอยู่ใหม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ให้กับผู้รับบ านาญนั้นได้  โดยอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชี 
ส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด” 

ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ  89  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548 

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกบั
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี  
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ข้อ 44 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  89/1  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547 

“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย   
และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ  87  และข้อ  89  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้   
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”   

ข้อ 45 ให้ยกเลิกความในข้อ  100  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบอื่น ๆ  ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย  และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และเทศบาล  ส่งนายอ าเภอ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ 46 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕    
และ มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในระเบยีบนี ้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่ 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

“หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน” 2 หมายความว่า  
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  
(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา และ องค์การจัดการน้ำเสีย 
(๔) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๕) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 
เช่น วัด มัสยิด 

(6) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน    
ของรัฐ เช่น มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด 

 
1ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ /ตอนพิเศษ ๑๒๓ง /หน้า ๔ / ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
2 หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (๑)3 โครงการที ่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
และโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ท่ีจะให้เงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน      
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณ   
ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจาก    
เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมหรือเงินกู้ 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ  
(๒) เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม  
(๔) องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง        

ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน     
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ 6 กรณีท่ีเป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามโครงการที่อยู่ใน 
ภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย        
ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ ๔ โดยถือว่า
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ ๔ (๑) ทั้งนี้ ไม่นําเงิน
อุดหนุนดังกล่าว มานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตาม ข้อ ๕ 

 
3 ข้อ ๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖3 
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ข้อ ๗4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
โดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนั้น 

ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ข้อ ๔ โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ตามข้อ ๔ (๑) โดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื ่อใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วน
ตาม ข้อ ๕ 

ข้อ ๘5 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการภายใต้ 
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ี    
ขอรับเง ินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น              
และรายละเอียดของ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ ยกเว้นกรณี
ตาม ข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจําแนกงบประมาณ 
ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล
หรือกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง 

(๓) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมายให้ 
หน่วยงานอ่ืนดำเนินการแทนได้ 

ข้อ ๙6 เมื ่องบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมมีผลใช้บังคับแล้ว         
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน
ดำเนินการหรือ ก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือ
การอุดหนุนงบประมาณตาม ข้อ ๗ 

 
 
 
 
4 ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)          

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
5 ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)          

พ.ศ. ๒๕๖๓  
6 ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)          

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน       
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณี
การขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ สำหรับองค์กรประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กร     
การกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน 
ท้ังนี้ ตามแบบท่ีปลัดกระทรวง มหาดไทยกำหนด 

ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมีรายได้ 
เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนนุได้ โดยให้เบกิจ่ายจากงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท่ีตั้งไว้ในหมวดเงนิอุดหนุน 

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
โครงการของหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ     
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๕๓ 
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื ่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา         
ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 

สำหรับกรณีท่ียังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัตติามหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ข้อ ๑7 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕6๓ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันจ่าเอกชัชวาล/จัดทำ 
20 กรกฎาคม 2563 

 

 

 
7ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ /ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้า 3/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหง พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององค 
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่ง 
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราชการจังหวัดได 
        หมวด ๑ 
     ขอความท่ัวไป 
         ----------  
 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "ประโยชนตอบแทน" หมายความวา คาเชา เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิอยางอ่ืนท่ีให 
เปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศ 
บาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ 
มนตร ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย 
กําหนด 
  พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ท่ีกฎหมายกําหนด 
 
        หมวด ๒ 
    การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 
        -----------  
 
  ขอ ๖  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ 
โดยวิธีประมูล 
  (๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
  การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถาทีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการใหผู 
บริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการ 
ประมูลก็ได ท้ังน้ีเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
  ขอ ๗  การใหเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวรใหมี 
เงื่อนไขดังตอไปนี ้
  (๑) ใหผูเชายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกําหนดไมเกินสามปนับแต 
วันลงนามสัญญาเชา 
  (๓) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอ 
สรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอา 
ประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังส้ิน 
  (๔) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีอื่นใด 
ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น 
  ถามีเหตุจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสราง 
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ํากวาทุน 
กอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชน 
ตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ 
  ขอ ๘  ภายใตบังคับตามขอ ๖ การใหเชาใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการ 
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของ 
องคกร 
  (๒) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวารอยละหา 
แตไมเกินกวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) 
  (๓) ใหผูประมูลไดไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหา 
วันนับแตวันทีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนดดัง 
กลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ ๑๗ ในวันทําสัญญาใหองคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่นริบหลักประกันตาม (๒) 
  (๔) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีผูมีอํานาจอนุมัติกําหนดเปนกรณี ๆ ไป 
  ขอ ๙  ประกาศหรือใบแจงความตามขอ ๘ (๑) อยางนอยใหแสดงรายการ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา 
  (๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลงมี 
อาชีพม่ันคงและเช่ือถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 
เวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 
  (๓) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาที่จะใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (๔) กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดรับซองประมูล 
  (๕) จํานวนเงินท่ีกําหนดเปนหลักประกันซอง ถานที่รับหลักประกันซองและให 
กําหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประสงคประมูลไดไมไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภายในกําหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
  (๖) กําหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่กําหนดไว 
ในขอ ๑๗ 
  (๗) ในเสนอราคาประมูลใหลงจํานวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ 
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  (๘)  ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๙) กําหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซ่ึงไดรับมอบหมายเปนหนังสือย่ืนซอง 
ประมูลตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
  (๑๐) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลจะติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การประมูลอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
  (๑๑) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะใหผู 
ประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูท่ีเสนอประโยชน 
ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได ท้ังน้ี ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคา 
เสียหายใด ๆ 
  ขอ ๑๐  การประมูลตามขอ ๖  ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่อง 
ดังกลาว ดังตอไปนี ้
  (๑) คณะกรรมการรับซองประมูล 
  (๒) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ง 
คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปและกรรมการอีกอยางนอยสอง 
คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่น หากไมสามารถแตงต้ังพนักงานสวนทองถ่ินทําหนาท่ีดังกลาวได  
เนื่องจากมีพนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือกรณีจําเปน 
หรือเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการ 
หรือกรรมการก็ได 
  การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
คณะกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (๒)  
  ขอ ๑๑  การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ ๑๐  
และขอ ๑๕ แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการดัง 
กลาวใหถือเสียงขางมาก 
  ขอ ๑๒  คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
  (๑) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวท่ีหนาซอง 
ประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว 
ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน 
  (๓) รับเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่อง 
การประมูล 
  (๔) เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและให 
รีบสงมอบซองประมูลท้ังหมด เอกสารตางๆ ตาง (๓) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซอง 
ประมูลตอคณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อดําเนินการตอไป 
  ขอ ๑๓  คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  (๑) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซ่ึงมีอยูในขณะ 
เวลาเปดซอง และใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญช ี
เปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตาง ๆ วาเปนไปตาม 
เงื่อนไขในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 
  (๓) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (๒) 
  (๔) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุล 
พินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ไดโดยคํานึงถึง 
ประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 
  ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะ 
กรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอ 
ประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา 
  (๕) เสนอความเห็นพรอมท้ังเอกสารเก่ียวกับการประมูลท่ีไดรับไวท้ังหมดใหผู 
บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
  ขอ ๑๔  การประมูลใหเชาตามขอ ๖ หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูล 
แตเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวาที่กําหนดตาม ขอ ๑๕ (๑)  
ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
  ในกรณีท่ีมีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ี 
จะดําเนินการตอไป ใหดําเนินการตามขอ ๑๓ (๔) โดยอนุโลม 
  ขอ ๑๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ดําเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
กรณีองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการ 
บริหารสวนทองถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่นที่จัดหาประโยชน เปนประธาน 
กรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสม 
เปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  (๑) กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไวโดยคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยน้ัน 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลัง 
การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี ใหกําหนดไวลวงหนา 
กอนเชาและการตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 
  (๓) กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิ การ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีประโยชนตอบ 
แทนไมต่ํากวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกําหนด เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนใหคณะ 
กรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขามมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 
  ขอ ๑๖  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหน่ึง 
อยางใด ดังตอไปนี ้
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คนั้น 
ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทําการ 
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กําหนดทาย 
ระเบียบนี้ 
  (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ขอ ๑๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชา 
อสังหาริมทรัพยจากผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
  ขอ ๑๘  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป 
ตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้ 
  กรณีที่ไมอาจทําสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจําเปนตองรางสัญญาเชาใหมให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้นไปให 
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตทําสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของ 
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
  ขอ ๑๙  การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
  ขอ ๒๐  การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชา 
อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ 
อนุมัต ิ
  (๒) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ 
  ขอ ๒๑  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ ๒๐  
จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูเชาเดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึก 
ตอทายสัญญาเชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 
  ขอ ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญา 
เชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององค 
กรปกครองสวนทองถิ่นไดตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๒๓  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะ 
ตออายุสัญญาเชาใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชน 
ตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบ
วัน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาคําขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒)  
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๙ 
  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาคําขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหนึ่ง 
ไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ ๖ 
  ขอ ๒๔  การใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อ 
คูสัญญาไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหาริมทรัพยท่ีเชา 
ไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความ 
ยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทาย 
ระเบียบนี้ 
  ขอ ๒๕  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร 
ทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ 
อสังหาริมทรัพยท่ีใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 
 
       บทเฉพาะกาล 
         ------------  
 
  ขอ ๒๖  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ก็ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดําเนินการทําสัญญาแลวเสร็จ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
          รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก๒๕๔๓/พ๑๒๐ง/๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓] 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที ่ ๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๕/๑  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ไม่ถึงยี่สิบห้าคน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร 

ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน  การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ  ณ  วันที่  ๑  มกราคม   

ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศ  

ให้ประชาชนทราบภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง

ครั้งสุดท้าย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๑  และมาตรา  ๔๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๔๕/๑ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหกคน  

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุด  ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

มาตรา ๔๕/๒ มิให้น ามาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๕/๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มี 

การเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มี  

ผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน  ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก  ให้ถือว่า  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๗  ทวิ  หรือกระท าการฝ่าฝืน 

มาตรา  ๖๔/๒  วรรคสาม”   

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง  

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๗)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผล

การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณี  

ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม  (๖)  หรือ  (๗)  ให้แล้วเสร็จได้

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  (๕)  (๖)  

หรือ  (๗)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศ

ค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้น  

พ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเ ลือกตั้งหรือ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้   

ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๔๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม  (๙)  พร้อมกัน

ทั้งหมด  ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิก 

สภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 

วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่  

วันพ้นจากต าแหน่ง” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา  ๕๘/๑  เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะ 

ต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง

ตาม  (๔)  ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และด าเนินการวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่

นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  แม้ว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  เว้นแต่เพราะเหตตุาย  หรือ

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก

ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  การด าเนินการสอบสวนและวินจิฉยัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔)  หรือ  (๕)  

ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  

โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น 

พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทน 

ที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง 

ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ  

ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และในกรณีที่เป็นผล 

ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่ม  

นับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในมาตรา  ๖๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน  

การบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”  

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“ให้น าความใน  (๓)  มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

“(๑/๑) รักษาความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสรมิสนับสนนุหนว่ยงานอืน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๕) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน  หรือรายจ่าย

ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง  หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน

ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง 

หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี

การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

เสียหายแก่ราชการ  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง  แนะน า  หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่ง  

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว  หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือ  

ให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้  และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น   

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“มาตรา ๙๐/๑ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด  จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่

อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา  ๙๐   

วรรคสาม  ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว  

นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้   หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่

ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบรอ้ย  หรือ

เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้  หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด  

และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และให้ผู้นั้น  

ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่า  

ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อน

ปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว  การจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดให้จ่าย

จนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินจิฉัยเป็นประการใด 

ให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น  ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา  ๙๐/๑  ปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท า

ความผิดตามที่ถูกสอบสวน  ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน

พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะเหตุตาย  หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุ

เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  แต่ไม่กระทบต่อ  

การด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าว  

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ 

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย  และให้ถือว่าวันที่สั่ง

ให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  ค าสั่งของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง   

จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน 

ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม  

และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น” 

มาตรา ๒๖ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใด ๆ  ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  

มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  หรือมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน  หรือสอบสวนเสร็จแล้ว 

แต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  

เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มา 

ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่เปน็การชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  หรือจนกว่า 

จะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด  ให้ประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๘ บทบัญญัติมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หรือผู้มีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่  

ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่เกี่ยวข้อง  พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

มาตรา ๓๐ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    

จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้น

ใช้บังคับก็ได้  แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  และมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อน

วันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย  ให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการกู้เงินขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่มาตรา  ๘๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ก าหนดให้การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบล  และให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  35  (3)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการบรหิารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2561  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน  การค้ าประกัน  การช าระหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  จึงสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลกู้ เงินได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 
(1) การด าเนินโครงการลงทุน 
(2) การปรับโครงสร้างหนี้ 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด 
ข้อ ๔ การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ 

นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2561  อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน  ดังต่อไปนี้   

(๑) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสรมิกิจการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

(๒) การกู้เงินจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่าง ๆ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอการกู้เงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาอนุญาตตามมาตรา  83  วรรคหนึ่ง  ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอนุญาตให้กู้เงินแล้ว  
จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติกู้เงิน  ดังนี้ 

(๑) ไม่ก่อให้เกิดภาระช าระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   
(๒) มีภาระช าระหนี้เกินอัตราที่ก าหนดตาม  (1)  ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
วิธีการคิดรายได้เฉลี่ยตามวรรคหนึ่ง   ให้ค านวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน  และรายได้ย้อนหลังสองปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้  
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“รายได้”  หมายความว่า  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  รายได้จากทรัพย์สิน  รายได้จากการพาณิชย์  

รายได้จากกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ตลอดจนเงินและทรัพย์สินอื่น
ที่มีผู้อุทิศให้  แต่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

“ภาระชําระหนี้”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องชําระหน้ีเงินกู้คืนในแต่ละปี  รวมถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องชําระหน้ีเงินกู้คืนเงินทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เงินทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ตลอดจนเงินชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

“โครงการลงทุน”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนระยะเวลา
การดําเนินงานที่แน่ชัดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์  หรืออาจใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แผนพัฒนาเทศบาล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  แผนพัฒนาเมืองพัทยา  หรือแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้นการกู้เงิน 
จากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เงินทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะรักษาการตามระเบียบนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ข้อ 6 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องกระทําโดยความรอบคอบและคํานึงถึง
ความคุ้มค่า  ความย่ังยืนทางการคลัง  ความสามารถในการจัดหารายได้  การชําระหน้ี  การกระจายภาระ 
การชําระหน้ี  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลัง  ทั้งนี้  ให้มีการติดตามประเมินผลการรายงาน 
การใช้จ่ายเงินกู้  และการเปิดเผยต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การดําเนินโครงการลงทุน 
(๒) การปรับโครงสร้างหน้ี 
(๓) ทุนหมุนเวียน 
บรรดาเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง  ให้นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 
ข้อ 8 โครงการลงทุนที่จะดําเนินการกู้เงินตามข้อ  7  (1)  ต้องมีลักษณะเป็นโครงการที่ มี 

เป้าหมายในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นโครงการ 
ที่จัดทําขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโครงการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ไม่เป็นโครงการที่ดําเนินการแข่งขันกับเอกชน 
(4) ไม่เป็นโครงการเก่ียวกับการศึกษาวิจัย  ทัศนศึกษาดูงาน  หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม 
(5) ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การจัดทําโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนด  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค  และแสดงให้เห็นถึงรายได้
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคม  พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ  รวมถึง
แผนการชําระหนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ 

หากโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอกู้เงินตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ 
ต่อสังคม  สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชน  และต้องจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 9 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีตามข้อ  7  (๒)  ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(1) เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด  ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน  หรือกระจายภาระการชําระหนี้ 
(2) กู้ได้ไม่เกินจํานวนเงินต้นที่ค้างชําระ  และหากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

ที่เป็นเงินบาทให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น 
(3) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีที่ใช้เพื่อการลงทุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ได้ไม่เกิน

อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่ 
ข้อ 10 การกู้เงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนตามข้อ  7  (3)  ให้กระทําได้เฉพาะเพื่อใช้เป็น 

ทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการสถานธนานุบาล  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการ  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้เงินตามข้อ  7  (1)  ได้เม่ือการกู้นั้นไม่ก่อให้ เกิด 
ภาระชําระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย   

รายได้เฉลี่ยตามวรรคหน่ึงให้คํานวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณท้องถิ่น 
ในปีที่กู้เงิน  และรายได้ย้อนหลังสองปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกู้เงินเม่ือมีภาระชําระหนี้เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการชําระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจํา  ทั้งนี้  
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  22   

ข้อ 12 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเงินตราต่างประเทศหรือ 
เป็นสกุลเงินบาทให้กระทําได้โดยทําเป็นสัญญาหรือโดยการออกพันธบัตร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้เงินจากหรือผ่านบุคคลอื่นใดที่มิใช่เป็นผู้ให้กู้โดยตรงไม่ได้  เว้นแต่
เป็นการกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง  หรือการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะจําหน่ายพันธบัตรนั้นผ่านผู้จัดจําหน่ายก็ได้ 

ข้อ 13 การกู้เงินโดยทําเป็นสัญญา  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 
(๒) วงเงินกู้ 
(๓) ระยะเวลาในการชําระหนี้ 
(๔) อัตราดอกเบี้ย 
(๕) การชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย 
(๖) ค่าธรรมเนียม 
(๗) ผู้มีอํานาจลงนามในการกู้เงิน  
(๘) ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี) 
ข้อ 14 การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อ 15 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผลผูกพันให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบังคับชําระหน้ี
จากรัฐบาล  และห้ามมิให้มีข้อกําหนดในสัญญาหรือพันธบัตรในเร่ืองการผิดนัดชําระหน้ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้ถือว่ารัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ 

หมวด  ๒ 
การบริหารหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การคํ้าประกัน  และการชําระหนี้ 

 
 

ข้อ 16 ในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐบาลจะไม่คํ้าประกัน  รวมท้ังไม่รับผิดชอบ
หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว 

ข้อ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องชําระหนี้เงินกู้ตามกําหนดเวลาโดยเคร่งครัด 
ข้อ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการกํากับดูแลการชําระหนี้  โดยกระจายภาระ

การชําระหนี้  และคํานึงถึงต้นทุนในการชําระหนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการดําเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 19 การตั้งงบประมาณเพื่อชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตั้งให้เพียงพอตามความจําเป็นในการชําระหน้ีในปีนั้น ๆ  โดยสภาท้องถิ่นจะแปรญัตติเพื่อลดหรือ 
ตัดทอนไม่ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 
 

ข้อ ๒๐ การปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้โดยการกู้เงิน
รายใหม่เพื่อชําระหนี้เดิม  แปลงหนี้  ชําระหนี้ก่อนถึงกําหนดชําระ  ขยายหรือย่นระยะเวลาการชําระหนี้  
ต่ออายุ  ซื้อคืน  หรือไถ่ถอนพันธบัตร  หรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้นํากฎกระทรวงว่าด้วยการทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะซึ่งออกตามมาตรา  14  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การกํากับดูแล  และการรายงาน 
 

 

ข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการกู้เงินตามหมวด  ๑  ต้องจัดให้มีการดําเนินการ
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดทําแผนการเงินประจําปีที่แสดงถึงที่มาของรายได้และรายจ่าย  โดยต้องมีการวิเคราะห์
ถึงประโยชน์และผลกระทบของประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจน
แสดงถึงที่มาของแหล่งเงินทุนที่จะนํามาชําระหนี้ให้ชัดเจน  และการได้รับอนุมัติจากผู้ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๒) จัดให้มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
(3) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน  ระบบบริหารการเงิน  และการชําระหนี้   
ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินก่อนการกู้เงิน 

เพื่อดําเนินโครงการลงทุนตามข้อ  7  (1)  และการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ  7  (2)   
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามกฎหมาย 

นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ เป็นการกู้เงินตามข้อ  11  วรรคสาม   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอข้อมูลก่อนการกู้เงินต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติ 

ให้ผู้ซึ่งมีอํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําผลการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงประกอบการพิจารณา 

ข้อ 23 ข้อมูลก่อนการกู้เงินตามข้อ  ๒2  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลความจําเป็นในการกู้เงิน 
(2) รายละเอียดของการกู้เงิน  โดยให้นําข้อ  13  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(3) ผลการศึกษาเก่ียวกับความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  อายุโครงการลงทุน  โดยพิจารณา

ถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  ตลอดจนผลประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการนั้น   

(4) ภาระชําระหนี้ในปีงบประมาณก่อนการกู้เงิน  และประมาณการภาระชําระหนี้หลังการกู้เงิน   
(5) รายงานการเงินที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยแยกประเภทงบดําเนินการ  งบชําระหนี้  

และงบลงทุนให้ชัดเจน 
(6) ยอดหนี้คงค้างก่อนการกู้เงิน 
(7) ผลกระทบต่อเพดานการก่อหนี้และความสามารถในการก่อหนี้ในอนาคต 
ข้อ 24 ภายในสิบห้าวันนับจากวันลงนามในสัญญากู้เงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนตามข้อ  7  (3)  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการกู้เงินให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วย  การก่อหนี้และการปรับโครงสร้างหน้ี  ยอดหนี้คงค้าง  ภาระหน้ี  วัตถุประสงค์การกู้เงิน  
วงเงิน  อัตราดอกเบ้ีย  อายุเงินกู้  การเบิกจ่ายเงินกู้  สัดส่วนยอดหนี้คงค้างต่อรายได้  และสัดส่วนภาระหนี้



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ต่อรายได้  รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะเป็นรายไตรมาสตามแบบที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกําหนด   

ข้อ 26 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะและแจ้งกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 27 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ  หรือการกู้เงินที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่า
การดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ให้นําความในหมวด  ๓  การกํากับดูแล  และการรายงาน  มาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูล 
ตามข้อ  ๒5  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

บรรดาประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกู้เงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีการจัดทําประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  256๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 





            
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินโครงการลงทุน  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว ๑๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๔ 
 

 1. การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล จากสถาบันการเงินเพ่ือด าเนินโครงการลงทุน 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์      
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
  1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
 2. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอนุญาตให้กู้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
เสนอขออนุมัติกู้เงินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินในระดับจังหวัดพิจารณา
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 
 3.  โครงการลงทุนที่จะด าเนินการกู้เงินต้องเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากจะใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องแล้ว ดังนี้ 
 3.๑ เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะต้อง 
ไม่เป็นการสนับสนุนหรือด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานอื่น 
 3.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 3.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 ไม่เป็นโครงการที่ด าเนินการแข่งขันกับเอกชน ยกเว้นในเรื่องที่เก่ียวกับสาธารณูปโภค
หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 
 3.5 ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษาดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม 
  3.6 หากเป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ        
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4. การกู้เงินเพ่ือจัดท าโครงการลงทุนเพ่ือขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และขออนุมัตติ่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ รวมถึงแผนการช าระหนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ 
 5. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเพ่ือด าเนินโครงการ
ลงทุนแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลก่อนการกู้เงินอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1 เหตุผลความจ าเป็นในการกู้เงิน 
  5.2 รายละเอียดของการกู้เงิน  

/5.3 ผลการศึกษา... 



-๒- 
 
  5.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน อายุโครงการลงทุน        โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการนั้น 
  5.4 ภาระช าระหนี้ในปีงบประมาณก่อนการกู้เงิน และประมาณการภาระช าระหนี้     
หลังการกู้เงิน 
  5.5 รายงานการเงินที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยแยกประเภทงบด าเนินการ   
งบช าระหนี้ และงบลงทุนให้ชัดเจน 
  5.6 ยอดหนี้คงค้างก่อนการกู้เงิน 
  5.7 ผลกระทบต่อเพดานการก่อหนี้และความสามารถในการก่อหนี้ในอนาคต 
 6. การพิจารณาความสามารถทางด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.๑ ควรพิจารณาจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้ค านวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้
เงินกู้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว 

6.๒ ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
และให้มีการจัดท าแผนการช าระหนี้เงินกู้ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ด้วย 
 6.๓ ให้น ายอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และยอดหนี้ที่ก าลังจะขอกู้มาประกอบการวิเคราะห์        
ทั้งนี้ หนี้เดิมที่ต้องช าระและหนี้เงินกู้ที่จะก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอดภาระช าระหนี้ ในแต่ละปีรวมกันไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้ค านวณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน 
และรายได้จริงย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6.4 กรณีภาระช าระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ให้พิจารณาถึง
ความสามารถในการช าระหนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจ า และต้องเป็น
โครงการจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่จัดท าแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น
หรือการบริหารงานในระยะสั้นและระยะยาวอันเนื่องมาจากการกู้เงิน 
 6.5 ระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
ไม่เกิน ๑๐ ปี   
 6.6 องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะขอกู้เงิน ควรมีจ านวนเงินสะสมที่เหมาะสมเพียงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น เช่น กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างควรจะได้รับ และเพียงพอส าหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงต้น
ปีงบประมาณ 
 7. ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา กรณีขอกู้เงินโครงการลงทุน เช่น ประมาณการ
ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงินทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่น
จะได้รับ เป็นต้น 
 8. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานข้อมูลการกู้เงินตามข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายและการก ากับหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (INFO) เป็นรายไตรมาส
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ดังนี้ 
  ๘.๑ ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  ๘.๒ ไตรมาสสอง (มกราคม – มีนาคม) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  ๘.๓ ไตรมาสสาม (เมษายน – มิถุนายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
  ๘.๔ ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม – กันยายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

.................................................... 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๕ 
(ตัวอย่าง) 

การเสนอเร่ือง การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ................. อ าเภอ............... จังหวัด............  
จากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินโครงการลงทุน 

ส่วนที่ 1 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 ๑.1 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินมีดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จ านวนโครงการ/จ านวนเงิน อธิบายรายละเอียดโครงการตามหัวข้อดังกล่าวโดยสังเขป 
๒. แหล่งเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการช าระหนี้ซึ่งต้อง  
ไม่เกิน ๑๐ ป ี

๑. แหล่งเงินกู้ ......................................   
๒. อัตราดอกเบี้ย .................................  
๓. ระยะเวลาการช าระหนี้ ................... 
 

๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน 
 

อธิบายเหตุผลในการขอกู้เงินที่ชัดเจน 

๔. ภาระหนี้สินค้างช าระ (หนี้เงินกู้เดิม)  กรณีมีภาระหนี้สินค้างช าระให้มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. แหล่งเงินกู้ ......................................           
๒. ระยะเวลาการช าระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............ 
๓. แผนการช าระหนี้ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) ..................      

๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้ 
     
 

อธิบายถึงความเหมาะสมของการพิจารณาการขอกู้ให้ชัดเจน 

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๘๘๗ 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
    ๖.๑ โครงการที่จะขอกู้เงินจะต้องเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน    
ซึ่งหากจะใช้งบประมาณของ อบต. ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือ 
เสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ 
และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
           ๖.๑.๑ เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจะต้องไม่เป็นการสนับสนุนหรือ
ด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน 
          ๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพิ่มพูนรายได้
ให้แก ่อบต. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
          6.1.4 ไม่เป็นโครงการที่ด าเนินการแข่งขันกับเอกชน
ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคหรือการจัดท าบริการสาธารณะ 
          6.1.5 ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษา
ดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนส่วนรวม 

 
 
 
 
อธิบายให้ชัดเจนว่า เป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร หากไม่จัดท า
โครงการแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและ  
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร และอธิบายรายละเอียดตามข้อ ๖.๑.๑  - ๖.๑.๖ 
ดังนี้ 
 
   ๖.๑.๑ เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. 
(อธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
มาตราใด / ระเบียบข้อใด)                                                         
   ๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมาย ........................................................                              
            ความเป็น ไปได้ของโครงการ อายุ โครงการลงทุน            
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  
 
   ๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น .............................  
(ต้องไม่ใช่โครงการที่เกิดจากการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขอ
กู้เงิน) 
   ๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการที่แข่งขันกับเอกชน………………………………… 
   
   6.1.5 ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษา ดูงาน....................... 
 

 



-๒- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

          6.1.6 ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ  

    6.1.6 เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อม........................................................... 
              (หากก่อให้เกิดผลกระทบในเร่ืองดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ
ให้ อบต. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง) 

    ๖.๒ การจัดท าโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
การกู้เงินดังกล่าว ให้ อบต. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 
และแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ รวมถึงแผนการช าระ
หนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ 

อธิบายให้ชัดเจนว่ามีการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้าน
เทคนิคอย่างไร และให้แสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม รวมถึงรายละเอียดและวงเงินกู้ รวมถึงแผนการ
ช าระหนี้เงินกู้ด้วย 

    ๖.3 ความสามารถทางด้านการคลังของ อบต. 
         ๖.3.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้ค านวณจากประมาณการ
รายได้ตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน และรายได้จริง
ย้อนหลัง ๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่ 
(พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมารับรองความถูกต้องแล้ว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๖.3.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ใน
อนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปี และให้มีการจัดท าแผนการช าระหนี้เงินกู้
ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ 
 
 

       
    ๖.3.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้ค านวณจากโดยรายได้เฉลี่ยให้ค านวณ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้
ย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ปี .....  ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
ปี .....  รายรับจริง (ย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ) 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
รายได้เฉลี่ย 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
    6.3.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต             ไม่
น้อยกว่า ๓ ป ี
               รายรับ                               รายจ่าย     
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
     แผนการช าระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) (ช าระหนี้ ๑๐ ปี)  
              ปีที่ ๑ .................     ปีที่ ๖ ....................                   
              ปีที่ ๒ ................      ปีที่ ๗ ...................               
              ปีที่ ๓ ................      ปีที่ ๘ ...................                   
              ปีที่ ๔ ................      ปีที่ ๙ ...................                 
              ปีที่ ๕ ................      ปีที่ ๑๐ ................                     
             รวมเงิน/บาท ...............  



-๓- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

          ๖.3.๓ ให้น ายอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และก าลังจะขอกู้ 
มาประกอบการวิเคราะห์ โดยหนี้เดิมที่ต้องช าระและหนี้เงินกู้ที่จะ
ก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอดภาระช าระหนี้ในแต่ละปี รวมกันไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้ค านวณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง 
2 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
         6.3.4 ถ้าภาระช าระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละ 10  
ต่อรายได้เฉลี่ย ให้พิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้   
ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจ า และต้องเป็นโครงการจ าเป็น
เร่งด่วนหากไม่จัดท าแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นหรือการบริหารงานในระยะสั้น
และระยะยาวอันเนื่องมาจากการกู้เงิน โดยให้เสนอข้อมูลการกู้เงินต่อ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
         ๖.3.5 มีจ านวนเงินสะสมเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินและจ าเป็น และเพียงพอส าหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วง
ต้นปีงบประมาณ โดยจ านวนเงินสะสม จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   

        ๖.3.๓ (๑) ภาระช าระหนี้ในแต่ละปีสูงสุด เป็นเงิน ................ บาท   
แยกเป็น 
                    (1.1) หนี้เดิม เช่น กองทุน/ธนาคารต่างๆ  …….... บาท (ถ้ามี) 
                    (1.2) หนี้ที่ก าลังจะขอกู้ ................................. บาท                
               (๒) รายได้เฉลี่ย.......................................... บาท มาจาก 
                    (2.1) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน.......................บาท
(รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน) 
                     (2.2) รายได้จริงย้อนหลัง ๒ ป.ี..........................บาท 
                 (3) ร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ย..................................บาท  
                        ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย 
                        เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย 
   6.3.4 รายจ่ายประจ า....................................................................บาท   
(กรณีภาระการช าระหนี้ประจ าปี เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย) 
                    กระทบรายจ่ายประจ า 
                    ไม่กระทบรายจ่ายประจ า 
              ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้น 
ต่อการพัฒนาหรือการบริหารงาน 
             (มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร)    
     ๖.3.5 ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน ..............บาท 
              ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมในปีปัจจุบัน ................บาท 
 

๗. แนวทางอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผลตอบแทนที่
ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงินทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือ
ประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับ 

ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงินให้ (อธิบายให้
ชัดเจน) 

  1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละเอียดปรากฏตาม.................................................... 

 

 
ลงชื่อ.................................................... 

                   (..................................................) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........    
                                                                                              วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. .... 
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ส่วนที่ 2 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี) 
  2.1 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล .................... ในการประชุมสมัย.....................ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.............. พ.ศ. ................  
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการลงทุนดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ  
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  2.2 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล..................... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัด .................... ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.......... ....  
พ.ศ. ......... ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการลงทุนดังกลา่ว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชมุฯ  
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  2.3 กรณีการขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงินเกินกว่าจ านวนห้าสิบล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระช าระหนี้ 
ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการช าระหนี้โดยไม่กระทบ 
ต่อรายจ่ายประจ า รายละเอียดปรากฏตาม...........................  
 

  
 

ลงชื่อ.................................................... 
                   (..................................................)        

                 ท้องถิ่นจังหวัด ............................ 
                                                                                              วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๖ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว ๑๗๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๔ 
 

 1. การกู้ เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล จากสถาบันการเงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์      
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
  1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
 2. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอนุญาตให้กู้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
เสนอขออนุมัติกู้เงินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินในระดับจังหวัดพิจารณา
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 
 3. การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการได้โดยการกู้เงิน
รายใหม่เพ่ือช าระหนี้เดิม แปลงหนี้ ช าระหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการช าระหนี้ต่ออายุ 
ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงหนี้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  3.1 เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ 
  3.2 กู้ได้ไม่เกินจ านวนต้นเงินกู้ที่ค้างช าระ หากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพ่ือปรับโครงสร้าง
หนี้ที่เป็นเงินบาท ให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น 
  3.๓ การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพ่ือใช้ด าเนินโครงการลงทุน ให้กู้ได้ไม่เกินอายุ
โครงการ 
 4. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานข้อมูลการกู้เงินตามข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายและการก ากับหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (INFO) เป็นรายไตรมาส
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ดังนี้ 
  ๔.๑ ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  ๔.๒ ไตรมาสสอง (มกราคม – มีนาคม) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  ๔.๓ ไตรมาสสาม (เมษายน – มิถุนายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
  ๔.๔ ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม – กันยายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   

............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๗ 
(ตัวอย่าง) 

การเสนอเร่ือง การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล.......................อ าเภอ ........ จังหวัด ................  
จากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

ส่วนที่ 1 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
    ๑.1 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินมีดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จ านวนเงิน อธิบายรายละเอียดโครงการตามหัวข้อดังกล่าวโดยสังเขป 
๒. แหล่งเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการช าระหนี้ซึ่งต้อง  
ไม่เกิน ๑๐ ป ี

๑. แหล่งเงินกู้ ......................................   
๒. อัตราดอกเบี้ย .................................  
๓. ระยะเวลาการช าระหนี้ ................... 
 

๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน 
 

อธิบายเหตุผลในการขอกู้เงินที่ชัดเจน (เพื่อช าระหนี้เดิม แปลงหนี้  
ช าระหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการช าระหนี้ 
ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้) 

๔. ต้นเงินกู้ที่ค้างช าระ  ต้นเงินกู้ที่ค้างช าระ จ านวน.............................บาท แยกเป็น 
๑. โครงการ........................................................................... 
    1.1 เงินต้นคงเหลือ.............................................บาท 
    1.2 แหล่งเงินกู้ ...................................... 
    1.3 อัตราดอกเบี้ย..................................           
    1.4 ระยะเวลาการช าระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............ 
    1.5 อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่........................ปี       
2. โครงการ............................................................................. 
    2.1 เงินต้นคงเหลือ.............................................บาท 
    2.2 แหล่งเงินกู้ ...................................... 
    2.3 อัตราดอกเบี้ย..................................           
    2.4 ระยะเวลาการช าระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............ 
    2.5 อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่........................ปี 

๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้ 
 

อธิบายถึงความเหมาะสมของการพิจารณาการขอกู้ให้ชัดเจน 

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
    ๖.๑ เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลีย่น 
หรือกระจายภาระช าระหนี้ 

    6.2 กู้ได้ไม่เกินจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระ  
 
 

    6.3 กรณีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้ในการลงทุน    
ให้กู้ได้ไม่เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่ 
 

 
 
6.1 อธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้อย่างไร  

6.2 เงินต้นที่ค้างช าระจ านวน...................................บาท 
           เงินที่ขอกู้ไม่เกินเงินต้นที่ค้างช าระ 
           เงินที่ขอกู้เกินเงินต้นที่ค้างช าระ 

6.3 ระยะเวลาการช าระหนี้.........................ปี 
           ไม่เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่ 
           เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่ 



-๒- 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

    ๖.๔ ความสามารถทางด้านการคลังของ อบต. 
         ๖.๔.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้ค านวณจากประมาณการรายได้
ตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง 
๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่ (พิจารณาจาก
งบการเงินที่ผ่านมารับรองความถูกต้องแล้ว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       ๖.4.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และให้มีการจัดท าแผนการช าระหนี้ เงินกู้              
ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ 
 
 

       
    ๖.4.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้ค านวณจากโดยรายได้เฉลี่ยให้ค านวณ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้
ย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ปี .....  ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
ปี .....  รายรับจริง (ย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ) 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
รายได้เฉลี่ย 
                รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท 
                ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท 
                เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท 
    6.4.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต             ไม่
น้อยกว่า ๓ ป ี
               รายรับ                               รายจ่าย     
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
   ปี ........ : ……………..บาท            ปี ........ : ……………..บาท 
     แผนการช าระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) (ช าระหนี้ ๑๐ ปี)  
              ปีที่ ๑ .................     ปีที่ ๖ ....................                   
              ปีที่ ๒ ................      ปีที่ ๗ ...................               
              ปีที่ ๓ ................      ปีที่ ๘ ...................                   
              ปีที่ ๔ ................      ปีที่ ๙ ...................                 
              ปีที่ ๕ ................      ปีที่ ๑๐ ................                     
             รวมเงิน/บาท ...............  
 

      1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละเอียดปรากฏตาม................................... 
  
 

ลงชื่อ.................................................... 
                   (..................................................) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........    
                                                                                              วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. .... 
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ส่วนที่ 2 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี) 
  2.1 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล .................... ในการประชุมสมัย.....................ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.............. พ.ศ. ................ 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  2.2 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล..................... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัด .................... ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน..............  
พ.ศ. ......... ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ  
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  2.3 กรณีการขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงินเกินกว่าจ านวนห้าสิบล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระช าระหนี้ 
ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการช าระหนี้โดยไม่กระทบ 
ต่อรายจ่ายประจ า รายละเอียดปรากฏตาม...........................  
 

  
 

ลงชื่อ.................................................... 
                   (..................................................)        

                 ท้องถิ่นจังหวัด ............................ 
                                                                                              วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. ..... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

✓ ผวจ. หรือ ร.ผวจ.
✓ ปลัดจังหวัด
✓ คลังจังหวัด
✓ สรรพากรพื้ นท่ี
✓ พาณิชย์จังหวัด

✓ โยธาธกิารและผังเมือง
✓ จพง. ท่ีดินจังหวัด
✓ หัวหน้าส านักงานท่ีดินจังหวัด
✓ ท้องถ่ินจังหวัด 

อปท. สภา อปท.
เห็นชอบ /อนุญาต

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดพิจารณา

เผยแพร่ข้อมูลการกู้เงินให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

(เฉพาะวัตถุประสงค์ ลงทุน และ ปรับโครงสร้างหนี้)
รมว.มท. 

เห็นชอบ/อนมุัติ

ผวจ.
เห็นชอบ/อนุมัติ

รายงาน
ข้อม

ูลการกู้เงิน
ให

้ สถ. เป
็น

รายไต
รม

าส

1.กู้เงินไม่เกิน 50 ลบ
(กรณี อบต. ไม่จ ากัดวงเงิน)

2. กู้เงินไม่เกิน 50 ลบ.  
แต่มีภาระช าระหนี้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย 

1. กู้เงินเกิน 50 ลบ.
(ไม่รวม อบต.)

2. กู้เงินเกิน 50 ลบ.  
และมีภาระช าระหนี้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย

เสนอโครงการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอกู้เงิน

1. เพื่อด าเนินโครงการลงทุน

2. เพื่อปรับโครงสร้างหน้ี

3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

➢ จ าแนก ตามวัตุประสงค์ท่ีใช้เงิน อบต.   

กู้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ 1 - 2

อบจ.   
เทศบาล
เมืองพัทยา

กู้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ 1 - 3

หมายเหตุ : การกู้เงินจากเงินทุนของ อปท. ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบ มท. ในรูปแบบของกองทุนต่าง   
ไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก รมว.มท. เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบ มท. ที่เกี่ยวข้อง 
และหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของกองทุนต่าง  ที่ก าหนดไว้แล้ว

ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (กง.คร.)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขั้นตอนการขอกู้เงิน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบ คกก. นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท. พ.ศ. 2561
2. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563
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