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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
--------------------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองค 
การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี 
ความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนิน 
การใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบใน 
วรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดและเทศบาลประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือทําหนาท่ีตีความและวินิจฉัยปญหา" 
 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" "หัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" และ "ขาราชการสวนทองถิ่น" ในขอ ๕  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.  
๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ""หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวน 
จังหวัดและเทศบาล ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงกิจการพาณิชยของหนวยการบริหารราชการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สวนทองถ่ินดวย 
  "หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายถึง นายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกเทศมนตร ี
  "ขาราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
และพนักงานเทศบาล" 
 
  ขอ ๕ ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" "การขัด 
ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" "เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" และ "งานกอ 
สรางสาธารณูปโภค" ในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี ้
  ""ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติ 
บุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเสนอ 
ราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบ 
คุมงานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทาง 
ออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดัง 
ตอไปนี้ 
  (๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ 
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิต ิ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทอง 
ถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ 
ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ 
บริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนราย 
ใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองาน 
ใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 
  คําวา "ผูถือหุนรายใหญ" ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 
ยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด 
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล 
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรอื 



   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    

เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอ 
ราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับ 
กัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส 
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรอื (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง 
การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัด 
การ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรอื 
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลว 
แตกรณ ีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคา 
หรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรอื (๓) แลวแตกรณี 
  "การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" หมายความวา การที่ผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรค 
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอหนวย
การ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะ
ให  
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษรายหรือขมขู
วา 
จะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุ 
ประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพ่ือให
ประโยชน 
แกผูเสนอราคาหรือผูเสนอรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวน 
ทองถิ่นนั้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ
หนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
  "เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" หมายความวา คณะกรรมการเปด 
ซองสอบราคาตามขอ ๓๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๔๓ คณะกรรมการ 
ดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๑ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
ตามขอ ๙๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ ๙๙ หรือผู
วา 
จางในกรณีการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบ 
ตามขอ ๑๐๐ (๒) 
  "งานกอสรางสาธารณูปโภค" หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุง 



   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    

รักษา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบ
การ 
ขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้น 
ดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน" 
 
  ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงม
หาด 
ไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
  "ขอ ๘ ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการ 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรอื
กระทํา 
การโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขา
เสนอ 
ราคาหรือเสนองานใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดตาม 
กฎหมายหรือระเบียบหรือคําสั่งซึ่งสามารถใชบังคับแกผูนั้น แลวแตกรณี และในกรณีของขาราช 
การสวนทองถิ่นใหพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของดวย" 
 
  ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๑๐ ตร ีขอ ๑๐ จัตวา ขอ ๑๐ เบญจ ขอ ๑๐  
ฉ ขอ ๑๐ สัตต และขอ ๑๐ อัฏฐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "ขอ ๑๐ ตร ีการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอน 
ของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
กัน 
อยางเปนธรรม ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเวน 
แตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐาน 
ในการดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ ๑๐ จัตวา เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ  
๑๐ ตร ีใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียว 
เทานั้นมีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรอื
การ 
จางออกแบบและควบคุมงานของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในแตละครั้ง 



   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    

  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการ 
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทํา 
พัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๔๗ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๗๘ และขอ  
๘๒ ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานดังกลาวกอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอ 
เสนอทางการเงิน 
  ขอ ๑๐ เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละ 
รายตามขอ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสาร 
แสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับ
รอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ 
ใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน 
หุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวม 
กันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหย่ืน 
สําเนาหนังสือเดินทางหรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (๔) เอกสารอื่นตามที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด เชน หนังสือ 
แสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบ 
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอ
เสนอ 
ดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๐ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรค
หน่ึง 
มาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 
  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม 
ขอ ๑๐ จัตวา วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคา 
หรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย ณ สถานที่ทําการของหนวยการบริหาร
ราช 
การสวนทองถ่ินโดยพลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานท่ีท่ีมีการเปดซองสอบ 



   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    

ราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ราย 
นั้นทราบดวย 
  ขอ ๑๐ ฉ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแต 
ละรายตามขอ ๑๐ จัตวา วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอ 
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือ 
เสนองานในครั้งนั้นพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน 
  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวา 
ราชการจังหวัด โดยอุทธรณภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการ 
อุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย 
  ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณพรอมท้ังแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ 
เปนที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุการจางที่ปรึกษา หรอื 
การจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวใหปลัดกระทรวง 
มหาดไทยทราบดวย 
  การย่ืนอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด 
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ท้ังน้ี เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
เห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยาง 
ย่ิง และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา 
การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปน 
ประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังยกเลิก 
การเปดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได 
  ขอ ๑๐ สัตต นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
แตละรายตามขอ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และตามขอ ๑๓๘ แลว หากปรากฏตอเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ี 
ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานวามี 
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจา 
หนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการ
กระทํา 
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัด 
รายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน 
ในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
นั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบริหารราชการสวนทอง



   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    

ถิ่น 
และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๓๘/๔ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผู 
เสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสด ุการจางที่ 
ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได 
  ใหนําความในขอ ๑๐ เบญจ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่งมีสิทธ ิ
อุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติได ท้ังน้ี ใหนําความในขอ ๑๐ วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลมและใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผู
เสนอ 
งานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา หรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตาม 
ความในหมวด ๒ สวนท่ี ๘ การลงโทษผูท้ิงงาน 
  ขอ ๑๐ อัฏฐ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา หรือเสนองานแลววาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ได 
ประกาศรายชื่อไวตามขอ ๑๐ เบญจ วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 
ราคาหรือผูเสนองานรายอื่นหรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มี 
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออก
จาก 
ประกาศรายชื่อตามขอ ๑๐ เบญจ วรรคสาม 
  ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอตอผูวาราช 
การจังหวัด เพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา 
หรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูท้ิงงานตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๘ การลงโทษผูท้ิงงาน  
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา  
หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยาง 
ย่ิง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดัง 
กลาวได" 
 
  ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๖ การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ถาผูส่ังซ้ือหรือส่ังจางเห็น 
สมควรจะส่ังใหกระทําโดยวิธีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 



   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    

  การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในคร้ังเดียวกัน เพ่ือให 
วงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจส่ังซื้อส่ังจางเปล่ียนไปจะกระทํามิได 
เวน 
แตการแบงซื้อแบงจางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางในครั้ง 
เดียวกันทั้งจํานวนเงิน 
  การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ัง 
จางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได" 
 
  ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๒๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๘ คณะกรรมการตามขอ ๒๗ แตละคณะใหประกอบดวยประธาน 
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่นหรือ 
ขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนาฝาย 
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตน 
ทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 
  สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษใหหัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคม 
ที่มีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล 
หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการ 
เขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน 
  การแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งใหได 
รับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ แลวแตกรณี 
  ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแลว 
ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที ่ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ 
ประธานกรรมการในเวลานั้นโดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๓๕ (๑) หรอื
ขอ 
๔๒ แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการซ่ึงหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป 
  ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง 
ประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซอง 
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ 
ตรวจการจาง 
  คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควร 
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
  สําหรับการซื้อหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งขาราชการ 



   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    

สวนทองถิ่นคนหนึ่ง ซึ่งมิใชผูจัดซื้อจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาท่ี 
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได" 
 
  ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖) ในขอ ๓๘ แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังตอไปนี ้
  "(๖) สงประกาศใหจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ปดประกาศไวที่ศาลากลางจังหวัด 
ที่ทําการปกครองอําเภอ และที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอตามลําดับ เพื่อเผยแพรและประชา
สัมพันธ 
อีกทางหน่ึงดวย" 
 
  ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ ๖๘ และขอ ๖๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๖๘ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนิน 
การดวยเงินชวยเหลือ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจางที่ปรึกษาไทยเปนหลักในการ 
ดําเนินงานเวนแตการบริการ หรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยไดใหขออนุมัติตอผูวาราชการ 
จังหวัด" 
  ขอ ๖๙ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
โดยทั่วไปนอกเหนือจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ จะตองมีท่ีปรึกษาไทยรวม 
งานดวยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนคน/เดือนของท่ีปรึกษาท้ังหมด เวนแตสาขาบริการ
หรอื 
งานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยไดใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด" 
 
  ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๒) ของขอ ๑๐๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่ม ี
ลักษณะพิเศษเปนที่เชิดชูคุณคาทางศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย หรอื
งาน 
ออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอผูวา 
ราชการจังหวัด" 
 
  ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑๕ และขอ ๑๑๖ แหงระเบียบกระทรวง 



   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    

มหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
  "ขอ ๑๑๕ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง หัวหนาฝายบริหารของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนท่ีไม 
กระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงาน 
ท่ีผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมอีก 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีสําคัญใหหัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน 
  ขอ ๑๑๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน และเพื่อ 
ประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑประเภทหรือชนิด 
เดียวกันใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
  (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกันการ 
แลกเปล่ียนครุภัณฑท่ีจะตองจายเงินเพ่ิมข้ึน และการแลกเปลี่ยนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาเทศบาลแลวแตกรณี และให 
ขออนุมัติตอกระทรวงมหาดไทย" 
 
  ขอ ๑๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๓๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๓๙ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓๘ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  (๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด 
  (๒) เมื่อคูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือผูรับจางชวงที่ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง 
นั้น 
  (๓) พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน 
สัญญาหรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรอื 
พัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวใน 
สัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรอื 
  (๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือ 
จางหรือใชโดยผูรับจางชวงที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอ 
บกพรองหรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓) 
  ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทํารายงานไปยัง 



   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    

ผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา
หรอื 
ผูรับจางชวงที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานไดเปนผูทิ้งงาน แลวแต 
กรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดดวย 
  เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน ใหผูวาราช 
การจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน แลวสงช่ือบุคคลน้ันไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อ 
สงชื่อผูทิ้งงานดังกลาวใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการอื่นทราบ รวม 
ท้ังแจงใหผูท้ิงงานรายน้ันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย" 
 
  ขอ ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๑๓๘/๑ ขอ ๑๓๘/๒ ขอ ๑๓๘/๓ ขอ  
๑๓๘/๔ ขอ ๑๓๘/๕ และขอ ๑๓๘/๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "ขอ ๑๓๘/๑ เมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงเวียนรายชื่อผูทิ้งงานใหสวนราช 
การตาง ๆ ทราบแลว ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทอง
ถิ่น 
ทราบและหามหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงาน เวนแตจะไดรับการ 
แจงเวียนเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 
  การหามหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตาม 
วรรคแรกใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ ๑๓๘/๕ วรรคสอง และวรรคสามดวย 
  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม 
ขอกําหนดในสวนนี ้ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราช
การ 
สวนทองถ่ิน แตถาผลการพิจารณาตอมา ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
นั้นเปนผูทิ้งงาน ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตัดรายชื่อบุคคล
ดัง 
กลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา  
หรือเสนองานหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูวาราช 
การจังหวัด เวนแตในกรณีที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณา 
เห็นวาจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง หัวหนาฝายบริหารของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคาประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไมยกเลิก 
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดทํากอนการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดก็ได 
  ขอ ๑๓๘/๒ ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงานหาก 



   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    

ตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรองผิดพลาด หรือกอให 
เกิดความเสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางรายแรงใหหัวหนาฝายบริหารของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้ง 
งาน 
  การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๓๘ 
วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๓๘/๓ ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏ 
ในภายหลังวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานที่ไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 
ธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติ 
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจ
สอบ 
ขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีหนวยการบริหาร
ราช 
การสวนทองถ่ินสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ พรอมท้ังใหช้ีแจงราย 
ละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด แตตองไมนอยกวา  
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน 
ทองถิ่นทํารายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการ 
พิจารณาของผูวาราชการจังหวัดวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม 
  หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคหนึ่งใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 
ธรรมหรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทอง
ถิ่น 
เสนอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสองและวรรค 
สาม ใหนําความในขอ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๓๘/๔ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการ 
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซ่ึงมิใชเปนผูริเร่ิมใหมี 
การกระทําดังกลาว ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัด 
พิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดง 
เหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 



   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    

  ขอ ๑๓๘/๕ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๓๘ ขอ  
๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นใหผูวาราชการจังหวัดส่ังให 
บุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานดวย 
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรอื 
ขอ ๑๓๘/๓ ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซ่ึงมีหุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 
เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนิน 
งานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ 
หรือขอ ๑๓๘/๓ ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซ่ึงมี
บุคคล 
ดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจ
การ 
ของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ขอ ๑๓๘/๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้เมื่อปรากฎ 
ขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ และผูวาราช
การ 
จังหวัดยังไมไดรับรายงานจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผูวา
ราช 
การจังหวัดอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนอ 
งานที่มีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
หรือกระทําการโดยไมสุจริตมาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัด ท้ังน้ี โดยมีหนังสือแจงเหตุ
ท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแจงใหบุคคลน้ันช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จ 
จริงภายในเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
แจงจากผูวาราชการจังหวัด 
  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง  
คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
คําชี้แจงดังกลาว หากคําช้ีแจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหบุคคลดัง 
กลาวเปนผูท้ิงงาน และใหนําความในขอ ๑๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  หากผูใดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนอ 
งานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดไดกําหนดไว ใหถือ 
วามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรอืมี
การ 



   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    

กระทําโดยไมสุจริต ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน และใหนําความ 
ในขอ ๑๓๘ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม" 
 
  ขอ ๑๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ 
ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาจังหวัด หรือสภาเทศบาล แลวแตกรณี และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ" 
 
  ขอ ๑๗ การพัสดุใดที่อยูในระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จกอนวันที ่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           รอยตํารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๖๐ง/๘/๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


