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 ข้อ 33 ให้ยกเลิกความในข้อ 81 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 81 กรณีข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินไป โดย
ได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ 76 หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทําใบรับรองการ
จ่ายเงินเพ่ือนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อมีการ
จ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทําใบสําคัญรับเงิน
และลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย” 
 ข้อ 34 ให้ยกเลิกความในข้อ 82 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 82 ในกรณีที่ใบสําคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใชส้ําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได้ 
 (2) กรณีที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม (1) ได้ ให้ผู้จ่ายเงินนั้นทําใบรับรองการจ่ายเงิน 
โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหาย หรือเหตุที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสรจ็รับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคย
นําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีกแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิก
เงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จ่ายเงินนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น          
เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย” 
 ข้อ 35 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 3 การจ่ายเงินยืม หมวด 7 ข้อกําหนดในการจ่ายเงินของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน__ 

“ส่วนที ่3 
การเบิกจ่ายเงินยืม” 

 ข้อ 36 ให้ยกเลิกความในข้อ 84 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 84 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารท้องถิ่น  
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว 
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 (2) ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงินขึ้นสองฉบับ โดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้ลง
ลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ และรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
หรือคําสั่งที่ได้กําหนดไว้สําหรับเรื่องนั้น และจะนําใบสําคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืน
ตามที่กําหนดในข้อ 86 ถ้าไม่ส่งตามกําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
หักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้
เงินยืมนั้น 
 กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใด ๆ อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน หรือหาบุคคลมาทําสัญญาค้ํา
ประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 (3) การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละราย ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเท่าที่จํา
เป็นได้เฉพาะผู้มหีนา้ที่ตอ้งปฏิบัติงานนัน้ ๆ และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชําระคืน
เงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
 ในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทน 
 (4) กรณีครบกําหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่ง
การให้ผู้ค้างชําระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันครบกําหนด ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บังคับ แล้ว
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 (5) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว 
หากปรากฏว่ายังค้างชําระเงนิยืมอยู ่ให้หัวหน้าหนว่ยงานคลังเร่งรัดให้เสรจ็สิ้นในทันที ก่อนที่ผู้ยืมจะต้อง
พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยืม
ถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้นําความใน (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (6) การส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ ดังนี้ 
  (ก) หมายเหตุจํานวนเงินและวัน เดือน ป ีที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน 
  (ข) ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสําคัญในราชการ 
  (ค) ถ้ารับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
  (ง) ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วย โดยให้ผู้ยืมลงชื่อในทะเบียน
เงินยืมสําหรับรายการที่ส่งใช้นั้น” 
 ข้อ 37 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 84/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 
 “ข้อ 84/1 การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทําได้
เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่น
และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมนั้น” 
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 ข้อ 38 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 85/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 “ข้อ 85/1 การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัด ยืมเพ่ือปฏิบัติราชการให้
กระทําได้เฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รายการค่าจ้างแรงงาน ซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายให้
แต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงาน 
 (2) รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจําเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม รายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น 
 (3) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข” 
 ข้อ 39 ให้ยกเลิกความในข้อ 86 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 86 เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 (1) กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
 (2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับ
จากวันกลับมาถึง 
 (3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน 
 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคาทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมทราบ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการ
ยืมเงิน โดยถือว่าผู้นั้นยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น” 
 ข้อ 40 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 86/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 86/1 เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานคลัง
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน ถ้ารับคืนเป็นเงินสดให้ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งออกใบรับ
ใบสําคัญตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชําระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมไดช้ําระคืนเงินยืมเสรจ็สิ้นแล้วให้เก็บรกัษาเช่นเดยีวกบัหลักฐานการ
จ่าย” 
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 ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว
ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสม  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ 42 ให้ยกเลิกความในข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปอีนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้
ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการพาณิชย์ อาจขอ
ยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบํานาญรายใหม่หรือผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและ
ประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไป
อยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ให้กับผู้รับบํานาญนั้นได้ โดยอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงิน
สะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด” 
 ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดทําเพ่ือบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก           
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
 ข้อ 44 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 
 “ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและ
จําเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และงบประมาณดังกล่าวไมเ่พียงพอและไม่ตอ้งดว้ยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงนิ
สะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
 ข้อ 45 ให้ยกเลิกความในข้อ 100 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาล ส่งนายอําเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล” 
 ข้อ 46 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------------------------------- 
   
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเสียใหม่ใหเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่
ดําเนินการด้วยเงินกูจ้ากต่างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง การอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือที่มีกําหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และพิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้  

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
ส่วนที่๑ 
นิยาม 

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
 “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่ายและการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ 
 “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ 
แต่ไมร่วมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการจ้างเหมาบริการ แต่ไมร่วมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการรับขนในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การจ้างที่
ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
 "การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา          
ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แต่ไม่
รวมถึงเงินกู ้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 
 “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทีห่น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้เป็นครั้ง 
คราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจง 
 “เงินกู”้ หมายความว่า เงินกูจ้ากต่างประเทศ 
 “เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่าง
ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช้ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ 
 “โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่นอาคารที่ทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เช่นเสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา 
ถนน ประปา และสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่นเครื่องปรับอากาศ ลิฟต ์เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
 “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย 
 “กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการทีเ่ป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
 “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน
งบประมาณ 
 “ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ของกระทรวงการคลัง 
 “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
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 “หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงาน
ที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแตก่รณ ี
 “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 “ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง” หมายความว่า ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้างตามระเบียบนี้ 
 “ผู้อํานวยการโครงการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูห้รือโครงการเงินช่วยเหลือ 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้า
เสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้า
เสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้
มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถ ใช้
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคา
หรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือ
ในอัตราอ่ืน ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นใน
คราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคูส่มรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว 
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 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นใน
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณ ี
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน            
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มี             
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                  
ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารเป็นเท็จ 
หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน
ด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ            
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยมใิช้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 “เจ้าหน้าที่ที่มหีน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ ๓๕ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๔๓ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ตามข้อ ๘๑ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๙๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดตามข้อ ๙๙ หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่
เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๐ (๒) 
 “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”๑๐ หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษา งานอัน
เกี่ยวกับการประปา การไฟฟูา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทาง
ท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพ้ืนดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 

ส่วนที่๒ 
การใช้บังคับและการมอบอํานาจ 

 
 ข้อ ๖ ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดย
ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม เว้นแต่ได้มีการกําหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
 ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ โดย
คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทีไ่ดร้ับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
 เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบอํานาจ
นั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้
 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มอบ
อํานาจในการสั่งการ และดําเนินการจัดหาให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ 
 สําหรับโครงการเงินกู ้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นคนหนึ่ง ทําหน้าที่ผู้อํานวยการโครงการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะกไ็ด ้
 การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้แนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจประกอบการเบิก
จ่ายเงินทุกครั้ง และส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบทุกครั้ง 
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ส่วนที่ ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

 ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ              
หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มีการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือคําสั่งซึ่งสามารถใช้บังคับ
แก่ผู้นั้น แล้วแต่กรณี และในกรณีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย               
และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

หมวด ๒ 
การจัดหา 

 
ส่วนที่๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น๑๓ 
 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ ได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 
 ข้อ ๑๐ กรณีท่ีมีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและ
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่กําหนดให้มี
เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
 ข้อ ๑๐ ทวิ  (ยกเลิก) 
 ข้อ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้อง
ดําเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็น
ข้อยกเว้นตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ในการดําเนินการแตล่ะข้ันตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พร้อม
ทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนที่สําคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 ข้อ ๑๐ จัตวา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๐ ตรี ให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้นมีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในแตล่ะครั้ง 
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 ให้เจ้าหน้าที่ที่มหีน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานแตล่ะรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม ่ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๔๗ หรือการจ้าง             
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ.๗๘.และข้อ.๘๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอ
ด้านราคา หรือซองข้อเสนอทางการเงิน 
 ข้อ ๑๐ เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๐ จัตวา 
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดย
อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือถ้าผู้ร่วมค้าฝุายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน 
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคาประกวดราคา หรือ
เสนองาน แล้วแตก่รณ ีสําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ ๘๐ 
(๒) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย 
 เมื่อไดม้ีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยพลัน และถ้าผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย 
 ข้อ ๑๐ ฉ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๐ 
จัตวา วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้
เจ้าหน้าทีท่ี่มหีน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
รายดังกล่าวทราบโดยพลัน 
 ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน ๓ วัน 
นับแตว่ันที่ไดร้ับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย 
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 ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น  
และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
แล้วเห็นด้วยกับคําของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อํานาจสั่งยกเลิกการเปิดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๐ สัตต  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๐ 
จัตวา วรรคสอง และตามข้อ ๑๓๘ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือใน
ขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานว่ามีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
นั้น เป็นผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๓๘/๔ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานนั้นกไ็ด ้
 ให้นําความในข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติได ้ทั้งนี ้ให้นําความในข้อ ๑๐ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณี
นี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ 
 

ส่วนที่๘ 
การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

 
 ข้อ ๑๐ อัฏฐ  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนอ
งานแล้วว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๑๐ เบญจ 
วรรคสาม เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอ่ืนหรือเป็นผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๐ เบญจ วรรคสาม 
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 ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรค
หนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
แล้วเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การซื้อการจ้าง 

 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 
 ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย 
ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 
 (๑) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิต
ในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการ   
ส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ้
 (๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม              
แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว.ให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล่องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ือผู้ซ้ือ หรือใบแทรกคูม่ือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 
 (๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
ก่อสร้าง แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเมื่อ
ได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้วให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่
รับพิจารณารายนั้น แล้วแตก่รณ ี
 (๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและ
ผลิตจากโรงงานทีไ่ด้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเท่านั้น 
 ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ตามวรรคหนึ่ง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุที่มผีู้ไดร้ับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจาก
โรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยและให้ดําเนินการตาม (๖) 
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 (๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น 
 ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทํา
ในประเทศไทยเท่านั้น 
 การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว 
ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไมเ่กินร้อยละสามหรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้างจาก
ผู้เสนอราคารายนั้น 
 (๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ไดร้ับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มผีู้ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศ
ไทย 
 การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้เสนอราคา
พัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
ให้ดําเนินการต่อรองราคาดังนี้ 
  (ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกิน
ร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี ้ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคา
แล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ดหรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับ
ถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ
เจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
  (ข) หากดําเนินการตาม.(ก).แล้วไม่ได้ผล.ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่า
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
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 การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด 
ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคา
ต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้
ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง 
 ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพร้อมกับ
ใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ
ไดร้ับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสิบวันทําการนับจากวันถัดจากวันเสนอราคา 
แต่ทั้งนี้ จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแตก่รณ ี
 (๑๐) ในกรณีที่ได้ดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้           
ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได ้หรือไมร่ับพิจารณารายนั้น แล้วแตก่รณ ี
 (๑๑) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ก่อสร้าง ให้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่มิได้มี
แหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมไิด้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายต่ําสุด 
ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยรายที่
เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้วราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (๑๒) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาทีอ่ยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวมภาษี ราคา
แยกภาษ ีหรือราคายกเว้นภาษ ีตามหลักเกณฑท์ีไ่ดป้ระกาศให้ผู้เสนอราคาทราบแล้วแตก่รณ ี
 (๑๓) ราคาที่ซ้ือหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจ้างแต่ละวิธี เว้นแต่
จะเข้าหลักเกณฑต์าม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
 การซื้อหรือการจ้าง ที่ดําเนินการด้วยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือเพ่ือกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได ้
 ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้น
การส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
 ผู้ไดร้ับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือผู้ผลิตจากโรงงาน
ทีไ่ด้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะที่เป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ให้นับผู้ได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น 
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วิธีซื้อและวิธีจ้าง 
 ข้อ ๑๒ การซื้อหรือการจ้างกระทําได ้๕ วิธี คือ 
 (๑) วิธีตกลงราคา 
 (๒) วิธีสอบราคา 
 (๓) วิธีประกวดราคา 
 (๔) วิธีพิเศษ 
 (๕) วิธีกรณีพิเศษ 
 การซื้อหรือการจ้างตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้กระทํา ได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวกําหนดไว้ ให้นํา
หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ให้มีสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑท์ี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๑๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๖ การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทํา
โดยวิธีกําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได ้
 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพ่ือให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดย
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทํามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อ
การเน่าเสีย หรือโดยสภาพไมอ่าจดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน 
 การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทําตาม
วงเงินที่สัญญาเงินกูห้รือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได ้
 ข้อ ๑๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทให้กระทําได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ 
องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
 (๒) เป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๓) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 
 (๔) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตามข้อ ๕๓ 
 (๕) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (๖) เป็นพัสดุที่ไดด้ําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
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 (๗) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจําเป็นต้องซื้อเพ่ิม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๑๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทให้กระทําได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้๒๖ 
 (๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
 (๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได ้เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครือ่งไฟฟูาหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 (๓) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 (๔) เป็นงานที่ไดด้ําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
 (๕) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจําเป็นต้องจ้างเพ่ิม (Repeat Order)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัตใิห้ซื้อหรือจ้าง 
 (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย 
 
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 ข้อ ๒๐ ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๑ ให้
เจ้าหน้าทีพั่สดุจัดทํารายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นทีต่้องซื้อหรือจ้าง 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
 (๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
 (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่
จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไมม่ีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 (๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลทีต่้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
 (๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี
เร่งด่วนตามข้อ ๑๗ (๒) หรือข้อ ๑๘ (๓) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น จะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 
 
 



-256- 
 
 ข้อ ๒๑ ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอต่อผู้สั่งซื้อตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นทีต่้องซ้ือ 
 (๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างทีต่้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อท่ีและท่องที่ท่ีต้องการ 
 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท่องที่นั้น 
 (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย 
 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อใน
ครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
 (๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อการออกประกาศ
สอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
 การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใหติ้ดต่อกับเจ้าของโดยตรง 
 ข้อ ๒๒ เมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๐หรือข้อ ๒๑ แล้ว           
ให้เจ้าหน้าทีพั่สดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้ 
 
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง 
 ข้อ ๒๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
หรือการจ้าง ให้กระทําไดใ้นกรณีที่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผย 
 ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
 (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 
 (๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา เช่นประสบการณ์และ
ผลงานทีผ่่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที ่เครื่องมือ และโรงงานฐานะการเงิน เป็นต้น 
 (๔) หลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือก 
 ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการอนุมัติในข้อ ๒๓ แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพ่ือคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดง
รายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง 
 (๒) ประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
 (๓) สมรรถภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน 
 (๔) ฐานะการเงิน 
 (๕) หลักเกณฑท์ั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
 (๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น 
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 ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอและเปิดซองข้อเสนอ 
พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้างและกําหนดเวลา
ให้พอเพียงเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศ
เชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืนอีกก็ได ้
 สําหรับการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับ
ซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑข์องแหล่งเงินกูห้รือเงินช่วยเหลืออีกด้วย 
 ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอย่างน้อยสี่คน โดยให้
แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
ไดร้ับแตง่ตั้งเป็นสําคัญ และจะต้องมีผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคน 
 การแต่งตั้งข้าราชการอ่ืน เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ แล้วแตก่รณ ี
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผู้
มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป 
 ข้อ ๒๖ หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อการจ้างแล้วให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยื่นคําขอได้ตลอดเวลา              
โดยใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 
 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การซื้อการจ้างทีไ่ดป้ระกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี 
กรรมการ 
 ข้อ ๒๗ ในการดําเนินการซื้อหรือการจ้างแตล่ะครั้งให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแตก่รณ ีคือ 
 (๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 (๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
 (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 (๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 (๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าฝุายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 
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 ข้อ ๒๘ คณะกรรมการตามข้อ ๒๗ แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ
อย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่                 
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้าประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการคนใด
คนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทําหน้าที่ประธานกรรมการแทน 
 วรรคสอง (ยกเลิก) 
 การแตง่ตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหวัหน้าส่วนราชการนั้น ๆ แล้วแตก่รณ ี
 ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยังไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้นโดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๓๕ (๑) หรือข้อ ๔๒ แล้วแต่กรณ ีแล้วรายงานประธานกรรมการ
ซ่ึงหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแตง่ตั้งเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจ้าง 
 คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 สําหรับการซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง  
ซึ่งมใิช้ผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได ้
 ข้อ ๒๙ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอก
ฉันท ์
 กรรมการของคณะใดไมเ่ห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
 ข้อ ๓๐ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในสังกัด หรือข้าราชการในสังกัดอ่ืนตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดนายอําเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้นั้นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้
ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแตง่ตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลกไ็ด ้
 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่๓ หรือส่วนที่๔ แล้วแตก่รณ ี
  
 
 


