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���� "�.�ก�� "�.�>*)$"�-�� ���"%I�������
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$5ก��������	�%6�) 
100,000,000 T 200,000,000 ��       ���6�=� 
200,000,000 ���*&��0                      :;�	���ก�7�
�	�� 
 
	�8�����1 ��ก"�.���
���� "�.�ก�� 
*** ��7.  ')�����)  �ก��  20,000,000 ��    :;�	���ก�7�
�	�� 
*** �
$5ก��������	�%6�) 
10,000,000 T 20,000,000  ���6�=� 
20,000,000 �*&��0              :;�	���ก�7�
�	�� 
 

-   ก����
<9&���9�7�
C��	�8�ก�3�����1  �����)����@A�$��.���B	*)�����7.� "%I����	��������������?
$��*
���ก�
)�"�.� 

 
ก�7���
��)�	
��� 

 #��'ก�:;�����9�:;����7�
7�ก���6�����  �	��'%� ��I�	���$	�76�0?�7�%��
7��')���ก�ก6���
�
9������	�ก���ก��6��BB��9����%ก)
���  �+��ก�3���
��& 

1. ก�<9&���9�7�
7ก��	���ก� ���	�ก������J��	����
�������	�
��9�� ��K	���ก�7 7��
)�	
����������ก������)� 50 

2. ก�<9&������7ก�������
��K#�%�
0����� ��9�7ก���	�
��9��#�%�
0�������9�ก����
<9&�
�$�9��
�9�	�����%�5 

3. $�	�����9�ก����
7�
���
�9� ก�7��<9&�K�����;)�6��I7�;0(CD-ROM)���%��
��ก���ก��0?�
����กก���')���ก�ก6�����ก�0?�	����
����	��� ก��0?�����ก INTERNET  #��7�����������7��7��
 

4. ก�<9&���9�7�
C��	�8�����$��9�0��ก	��$ 7��)�	
����������ก������)� 15  
5. ก�<9&���9�7�
C��	�8�����1 7��)�	
����������ก������)� 15 ��
�$<9&���9�7�
 

- ก�7���
��$��������9�$�7�
)�	
������ 1-3 ���%��
����ก�)�ก0��ก�� 
- ��	�ก�7���
��)�	
��� %���� 4- 5 :;�����9�:;����7�
7�%��
�6���8��%���K�)��� ��9����
�9�$&60��ก��
��
8�$��$&60��ก���
��������)�	
��� 
 

ก�%�	7�������� 
- $3�ก���ก�%�	7��������   ��������
����� 
 1. ��)������	
� � �����ก��(������>���	
�������ก����
�)�ก����)������	
� � 	7������� ��ก�������*
��	�  �����(���ก-� �&�����
����������.��ก��)����@A�$��.���(����*)$ก����.���	*)�����7.� 

2.%�	7��������#�����I7��&��0C����I	������ 
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3.ก����)������	
���%�&ก��ก��"%I�>�
������*)$ 7��(�
	*)�%�&ก���$*���
�$*����G��%!-�)�&��*
	����7�>�ก���
�?
$	�����0 ���7��)*����(�$$����*�
�	*������	
�!-�)�����$�����)����@A�$��.���B 
"���!���������(�$����'�$��  3  )�� 

 
ก�%�	7ก�7�
')�ก�$	�$��
�ก�����
 

$3�ก���ก�%�	7ก�7�
  ��������
����� 
1. ��)�	����$���ก��%J.���.���!-&"���ก���0!)
-��������#)�#�������$�����ก	�%
��0 
2. �����)��-���������������	*�������'�$��  3  )�����ก�����!�*)�����
��������ก��	*���� 

- :;�$	�$��
� ��������
����� 
- ��)�!-&#)�#����� ��ก)�����"%I��%�����%!�� ��$ก��-&"��$
���	�  ���ก%�&ก��!-&��$���

ก��%J.���.������#�&ก���ก����)�ก������ ������ก	�%
��0 
- #�	���*
ก6�����
���
�'%�)�
	�#����
�:)ก�02���%�
�#��$3�ก���ก�%�	7ก�7�
���

=�#� 3 	�� ���'%�	���*
ก6�����&� 
:;�$	�$��
�����������
��& 
- ��)�!-&#)�#����� � 	7������ก����
�)���	�  � 
- �
����Gก	'��ก��%J.���.���(������������!-&"���ก���0!)
-���"%I���$)�� "�����$������

#�&ก���ก����)�ก������������ก	�%
��0 !-&"ก6���กD��)�"���������!ก*"�����������	
�"���"	�6����
!�*-&�)
 

- ��7G�ก����
	*�������!�*-&�)
�����$����-ก��%J.���.���(������������ ���#�&ก���ก����)�ก��
��������'�$�� 3 )�� ���!�*)��7G�ก����
����H 

 
ก�7�
���0�*ก1 
- ก���
��������0�*ก1��� 
- ก��������%�GกD���"%I��.�.��##- �����*)$��.���	*)�����7.�������%�GกD���$"%I��-�ก")��!�*�������*

	����7������%�GกD���$�
����(�������.���)*���>ก������)�
 
- ก��������%�GกD��*��%�&"�1����������%�GกD���$�*)�
�)$��*���$ก)*����$-& 50 (������)�#�/"
���

(����%�GกD�������
 
 

	�8�7�
���0�*ก1 
- ก�7�
���0�*ก1ก���6���  2  	�8� 
- 1. 	�8�%ก)
    2. 	�8�$���)9�ก 
- �����)����@A�$��.���(����*)$��>ก��B	*)�����7.� !�*�����#�&ก���ก��(G��
����� 

1. #�&ก���ก��
��"�.�ก��������%�GกD�?
$).8��ก-� 
2. #�&ก���ก��
��"�.�ก��������%�GกD�?
$).8�#�
"-��ก 
$3�ก���ก�ก�7�
���0�*ก10��ก����	�  
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0��8�ก���ก�    1 $�   
ก���ก����
����  4  $�  
:;���
$�3	�O�             1 $� 
 
ก�7�
���0�*ก1C�� 	�8�%ก)
 

- �
�!ก*ก��������%�GกD�����)����@A�$��.���(����*)$B��.���	*)�����7.� �ก-�������$�
��$��G��G�
"#$��������"#$"�6�#)��	����7!-&"%I������">��7���
� 
$3�ก���ก�7�
���0�*ก1	�8�%ก)
 �������� 
1. �.�����(��"	��
���"�#�.#(����%�GกD� 
2. �.����������#*�����!-&#*��>��*�$���H 
3. �.�������$-&"��$
(��ก����
��	�  � 
4. ��$����-ก���.�����!-&#)��"�6������
�)$"�ก	���*� ���	������"���"	���*����)������	
� 

 
 

ก�7�
���0�*ก1 	�8�$���)9�ก 
- �
�!ก* ก��������%�GกD�?
$ก��#�
"-��ก����#��	����."���&	����&���������"�-�����$��$ "���

�.�����#�
"-��ก��$��
���	�
 
- ��%�GกD��*��%�&"�1���(���$>����ก	�7���ก��"�.�������#0ก���&�)*��%�&"�1 
- ��%�GกD���$���(���$>����%�GกD���ก1��$0(����-��%�GกD�ก�&��)�ก��#-�� 
- ก��#�
"-��ก���#�&ก���ก��
��"�.�ก��������%�GกD�#�
"-��ก��%�GกD����"�-���$*�����$ 6 ��$ 
- �����*)$ก����.���B	*)�����7.� ">. >)���%�GกD����
�#�
"-��ก�)�$��(��"	��������
���*��%��� 

1.$��(��"	��
���"�#�.#!-&(��"	��
�����#������ก��!$ก"%I� 2 ��� 
2. $��(��"	��
���"�#�.#"��$����"
�$) 
$3�ก���ก��6����ก�7�
���0�*ก1C��	�8�$���)9�ก �������� 
1. ก����
�-�ก"ก�/0ก���.�����#�
"-��ก 
2. �.�����(��"	��
���"�#�.#(����%�GกD���ก��$!-&��
-��
�� 
3. ���"%E
���"	��
�����#�(����%�GกD�����(��"	��
���"�#�.#��
���	�
!-&"�����*��������
���#���
"���&	� 
 
�6�7#�ก����
7�
���0�*ก1  

 - ก��	��������%�GกD����"%I�������(�����
�������!��*�!-&'�$��)�"�.�ก��	�������������� 
 
$�7�
���0�*ก1 

- ��ก�������#)�����"%I������*�$"�.�#*�����-*)���������*�$�
���*"ก.�����$-& 15  (��#*��������	�  � 
!-&��%�GกD�������
���8��#��"%I����#���%�&ก��"�.�#*�����-*)��������� 
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 �)�ก0��ก��:)
� 
-  ก���*�$"�.�#*�������%�GกD���!�*�ก��>���&"�.���ก"%I��)
 �����)����@A�$��.�����*)$B��>ก��	*)�

����7.���ก"�.����&�*�$!�*-&#�������������*���ก)*����$-& 5  !�*��*"ก.����$-&  10 "���"%I�ก��%�&ก���-��� 
	�8�7�
��ก'��')�$	�$��
�  

ก�7�
��ก'��')�$	�$��
� �6��� 4 	�8� 
1. 	�8�%ก)
 
2. 	�8�$���)9�ก 
3. 	�8�$���)9�ก'��76ก�����ก6��� 
4. 	�8�����1 
ก�7�
C��	�8�%ก)
  ����>�ก��ก��ก*�	��������)�"�.���%�&���#*�ก*�	������*"ก.� 2 -������ 
$3�ก���ก��6����ก�7�
C��	�8�%ก)
   0��ก����	�  
0��8�                                1 $�  
ก���ก��9����ก���
����    2 $�  
:;���
$�3	�O�                        1 $� 
ก�7�
C��	�8�$���)9�ก    �>�ก��ก��ก*�	������#������)�"�.�%�&���#*�ก*�	����"ก.� 2 -���!�*��*"ก.� 5 

-������ 
**$3�ก���ก����<�
����
�  0��ก����	�  
0��8�                              1 $�  
ก���ก��9����ก���
����   2 $�  
 
**$3�ก���ก��6����ก�7�
C��	�8�$���)9�ก  0��ก����	� 
0��8�                               1  $� 
ก���ก��9����ก���
����    2  $� 
:;���
$�3	�O���	���	� 
 

ก�7�
C��	�8�$���)9�ก'��76ก�����ก6��� 
- ���'ก� ก�	�7�
��ก'��')�$	�$��
����#��ก��ก�ก�����
�$������	
�
��
�0���3 �ก�� 

5,000,000 �� 
ก�7�
C��	�8�����1 

- ก������?
$).8��."1D�� 2 ).8� 
- 1. ).8�ก��"-��ก���� �
�!ก* ก��������ก!��!-&#)�#�������ก��������"%I�"�*�
*)� 
- 2. ก��)*�����?
$ก��%�&ก)
!�� �
�!ก*ก��)*�������ก!����#������-�กD�&�."1D ">*����	�)��$0  

	���ก�L� 
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- ��)����@A�$��.�����*)$ก����.���B	*)�����7.� �.	.�8.M��ก"-.กก��#�
"-��ก��������.ก���
� ��ก���

�*��%��� 
1. �����$��"	��������$ก)*� 2 ��$ 
2. ��������.ก��$��"	�������*7�ก�������)��7�%�&	�#0 

- ก�0��ก����B�	�  ก��%�&ก�1">. >)�)*�����ก�&����
� 3 ).8� #�� 
- 1. 0E�0��ก��	�#�����0E��:� 
- 2. 0��ก��
�9���	)�	� ���� #����
�9�����5 
- 3. ��
0��ก��0��
��$�	�������0S%�ก���')�	��	ก�����9��6��ก
����0��ก��8��ก�7��
ก)�	 

ก�����
� 
��������.ก��"%I�  ��##-8���
�  �&������	� >��.��$ !-&"%I�������
������� ��%�&ก��).>�>��
	7�%N�$ก���!-&����).1)ก���	������ก��)*����������ก����
?
$กO���$ 
��������.ก��"%I�  �.�.��##-�&����"%I��.�.��##-�������7������"%I�#���$"ก.����$-& 50 (�������
���� 
 
 
 
 
 
:;����6�7���
7�
 

- ��	���@A��������
���	�ก�������ก���	����
���� �7����)�ก0��ก����9��7#�����8�H
����ก���
��7ก:;�$&60��ก��ก�����
� ���#�ก�3���
��& 
1. :;����7�
�)�ก�)���
ก��6��BB#������	)���ก6��� 
2. :;����7�
�)�ก��9�����ก�7ก� // ��$$)��&��;ก��
��#����B%0��ก��	�������0S%�ก�����9�

	��	ก��� 
3. :;����7�
:����BB 

 
ก�%�	7')�������
� 

- ก����)�!-&��������� ��ก��������ก!��!-&#)�#����� ��)����@A�$��.���(����*)$ก����.���
	*)�����7.�!�*����    $3�ก���ก�%�	7')�������
� %�&ก��
�)$  
%�&8�� 1 #�  
ก���ก�������ก�$*�����$ 2 #� ��������#��)�P./���>���� ก���*)�
�)$  

 
$���ก'��')�$	�$��
� 

- ก�7���
��$���ก'��')�$	�$��
� #���0?��0%���%���
��& 
1. �$������
�0���3$�ก�����
����ก�� 10,000,000 �� #���%�����)�  2   
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2. �$����
�0���3$�ก�����
�ก�� 10,000,000 �� �6������	�����ก�� 10,000,000 ��#��7��$�

��ก'��J #���%�����)� 1.75  
3. #�ก�3������$	�76�0?�%��
'ก����0)����'0)
C$�
���
 #����	���@A��������	����
��������

�������%�%��:;�	���ก�7�
�	�� 
 

ก�')ก�0)��������� 
- 1. 	����ก��	���� $��=�3450���=���9���������	ก�� #����	���@A��������
���	���ก���	����
����

�0?�:;������%� 
- 2. ก�')ก�0)����$��=�345ก��$��=�345%�
0���=���9�%�
����ก�� ก�')ก�0)����$��=�345���%��


7���
��������*&�')�ก�')ก�0)����������')���
ก�����
%��
������$	���I����7ก  �=�
$5ก�
�������	����
������&� 

- #���7��������������
�%����	���@��������
���	��������ก���	����
������9����7�3���

ก� 

- !-ก"%-�$���	
�ก��"�ก>�����&��).8����&!-ก"%-�$����������"����-?
$"	��������).8�ก���������>�
���#��?
$���?-� ")��!�*ก��!-ก"%-�$���	
����������%!-ก#������G��G�����#����������
����)�ก����*
"ก.� 100,000 ����&"	������>�).8��ก-���#�ก6�
� !-&���!�*�����#�&ก���ก��(G��#�&��G������-�$
#�&���#)�����"%I� 

- ก��!-ก"%-�$���	
�ก��	*)���>ก����*)$ก����.���	*)�����7.���� ����$�*��
�-$�.�.�(����)����
@A�$��.���B	*)���>ก��	*)�����7.�!-&��)������*)$�������H �ก-�ก�� 

- $��=�345���������7กก�')ก�0)������9��)
�������$��=�345')�	#��'7�
�6��ก
�%�	7�
��':�������9�
�6��ก
�%�	7�
��':�����=;��=$ ���=�#�  30  	�� 

 
ก���� 
 ก����#���6����ก�C��  	�8�%ก)
�$ 
- 7���
��$����)�	
���#�ก�������
���������5')���
���������5ก���6����+��ก�3�ก����

�����	)����ก�� 3 0> %��)�ก�ก345��
��& 
- 1. ก����7ก��	���ก� 7���������ก������)�  50 ��
�$�����&
��BB 
- 2. ก����7ก��ก�� 7���������ก������)� 20 ��
$������&
��BB 
- ���
���������5<*�
����%�$�����	�$����ก�ก6����	�#���BB����ก����9��)� 20,000 �� #��

��	���@A��������
���	�J��	����
���������%�  ���ก����9��)� 20,000 �� #�����6$	�%ก)
ก��
:;�	���ก�7�
�	�� 

 
��BB')��)�ก0��ก����BB 
- 	�  �  ก��-������	�  �"%I�������(����)����@A�$��.���B	*)�����7.� ������"%I�'�D���$����

'�D����กRD �����)�$*����ก�&��)����
��$ก����
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- ก��6��BB��#���76�0?�%��
�����$	���9���ก�'%ก%�
�07ก%�	���
��BB���

ก����	
������ก6��� กI����ก���6��� �	��'%���	���@A������J��	����
������I�	�7���
0SB�#��
�����0������9�������ก���� กI#����
��
��BB��&��0#�����ก�7�
�	����9��6��ก
����ก�
�;
�����7�3ก��� 

- ก�7���#�ก�3�%���0��&7�%��
�6���%ก)
�0?����
�9��	�%��ก��กI���C����;�#���)�����7��
��	���
@A��������ก���	����
���� 

- 1. ก�<9&� ก�7�
 ��9�ก�')ก�0)����C��	�8�%ก)
�$ 
- 2. ก�7������$;���BB������
��������#��$����	�=�#� 5 	����
�
��ก����'%�	�����7ก

	���6���%ก)
�0?����
�9� 
- 3. ก�<9&���9�ก�7�
C��	�8�ก�3�����1 ')�ก�7���7ก��	���ก� 
- 4. ก�<9&�C��	�8�����1 
- 5. ก�7�
C��	�8�����1 
- 6. ก���� <*�
:;�������%��
�����
���9��#���ก7ก$���� 
- 7. #�ก�3�ก�7���<*�
���$����ก�� 10,000 �� ��9�#�ก�<9&���9�ก�7�
 7�����6���%ก)
�0?�

���
�9��	�%��ก��กI��� 
 
- ก��6��BB��9����%ก)
�0?����
�9�#��ก6���$�0����0?���	��#���%�%�%�	���	�
����)� 

0.01-0.20 ��
�$����������
������������ �	��'%�ก�7�
<*�
%��
ก�:)�6��I7��

���&
��������
ก�� ��%�����)� 0.01-0.10 '%�7�%��
����ก��	��)� 100 �� �6����ก�ก�����
�8�3;0C=$�����
:)ก����%��ก�7�7�ก6�����%�$�0�������)� 0.25 ��
�$7�
��&� 

 
 
- �6����BB ��9����%ก)
�0?����
�9�������;)$�%�&
'%�  1 )�����*&��0 #���6��ก
�%�	7�
��':�����
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เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง ผูอนมุตั ิผูอนมุตั ิผูอนมุตั ิผูอนมุตั ิ/ / / / 
เหน็ชอบเหน็ชอบเหน็ชอบเหน็ชอบ 

• กรณทีี่มผีูอทุศิพัสดใุห ถามีเงือ่นไขหรอืกรณทีี่มผีูอทุศิพัสดใุห ถามีเงือ่นไขหรอืกรณทีี่มผีูอทุศิพัสดใุห ถามีเงือ่นไขหรอืกรณทีี่มผีูอทุศิพัสดใุห ถามีเงือ่นไขหรอื
ภาระตดิพนัจะรบัเอาพัสดหุรอืสทิธิน์ัน้ภาระตดิพนัจะรบัเอาพัสดหุรอืสทิธิน์ัน้ภาระตดิพนัจะรบัเอาพัสดหุรอืสทิธิน์ัน้ภาระตดิพนัจะรบัเอาพัสดหุรอืสทิธิน์ัน้ 

• การใหบคุคลใดใชประโยชนการใหบคุคลใดใชประโยชนการใหบคุคลใดใชประโยชนการใหบคุคลใดใชประโยชน////สิทธใิดสิทธใิดสิทธใิดสิทธใิด
อันเกี่ยวกับพัสดปุระเภททีด่นิ หรอือันเกี่ยวกับพัสดปุระเภททีด่นิ หรอือันเกี่ยวกับพัสดปุระเภททีด่นิ หรอือันเกี่ยวกับพัสดปุระเภททีด่นิ หรอื
สิ่งกอสรางสิ่งกอสรางสิ่งกอสรางสิ่งกอสราง 

• การแลกเปลี่ยนครภุัณฑตางชนดิกนั การแลกเปลี่ยนครภุัณฑตางชนดิกนั การแลกเปลี่ยนครภุัณฑตางชนดิกนั การแลกเปลี่ยนครภุัณฑตางชนดิกนั 
หรือ ตองจายเพิม่หรือ ตองจายเพิม่หรือ ตองจายเพิม่หรือ ตองจายเพิม่ 

 

 
สภาสภาสภาสภา

ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่    

• การจดัทําเอง การจดัทําเอง การจดัทําเอง การจดัทําเอง ((((แตงตั้งผูควบคุมแตงตั้งผูควบคุมแตงตั้งผูควบคุมแตงตั้งผูควบคุม
รบัผดิชอบการจดัทาํเองรบัผดิชอบการจดัทาํเองรบัผดิชอบการจดัทาํเองรบัผดิชอบการจดัทาํเอง)))) 

• การตอเตมิ ดดัแปลง สวนหนึง่สวนใดการตอเตมิ ดดัแปลง สวนหนึง่สวนใดการตอเตมิ ดดัแปลง สวนหนึง่สวนใดการตอเตมิ ดดัแปลง สวนหนึง่สวนใด
ในพัสดุในพัสดุในพัสดุในพัสด ุ

• การตอเตมิ ดดัแปลง หรือ รือ้ถอนพสัดุการตอเตมิ ดดัแปลง หรือ รือ้ถอนพสัดุการตอเตมิ ดดัแปลง หรือ รือ้ถอนพสัดุการตอเตมิ ดดัแปลง หรือ รือ้ถอนพสัดุ
ประเภทอาคารประเภทอาคารประเภทอาคารประเภทอาคาร 

• การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้////สัง่จางทกุวธิ ีจากเงนิรายได สัง่จางทกุวธิ ีจากเงนิรายได สัง่จางทกุวธิ ีจากเงนิรายได สัง่จางทกุวธิ ีจากเงนิรายได 
ยกเวนยกเวนยกเวนยกเวน    วธิีพเิศษวธิีพเิศษวธิีพเิศษวธิีพเิศษ 

 
หวัหนาหวัหนาหวัหนาหวัหนา

ฝายบรหิารฝายบรหิารฝายบรหิารฝายบรหิาร 
หนวยการหนวยการหนวยการหนวยการ

บรหิารบรหิารบรหิารบรหิาร
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• การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้การสัง่ซือ้////สัง่จาง วธิีกรณีพเิศษ สัง่จาง วธิีกรณีพเิศษ สัง่จาง วธิีกรณีพเิศษ สัง่จาง วธิีกรณีพเิศษ ไมไมไมไม

จาํกดัวงเงนิจาํกดัวงเงนิจาํกดัวงเงนิจาํกดัวงเงนิ 
• การแลกเปลี่ยนวัสดกุบัวสัด ุการแลกเปลี่ยนวัสดกุบัวสัด ุการแลกเปลี่ยนวัสดกุบัวสัด ุการแลกเปลี่ยนวัสดกุบัวสัด ุ/ / / / ครภุัณฑครภุัณฑครภุัณฑครภุัณฑ

ชนดิเดยีวกนัชนดิเดยีวกนัชนดิเดยีวกนัชนดิเดยีวกนั 
• การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคาไมเกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคาไมเกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคาไมเกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคาไมเกนิ 

2 2 2 2 แสนบาทแสนบาทแสนบาทแสนบาท 
• แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ถาเปน

งบประมาณตัง้จายจากเงนิรายได เงนิกู งบประมาณตัง้จายจากเงนิรายได เงนิกู งบประมาณตัง้จายจากเงนิรายได เงนิกู งบประมาณตัง้จายจากเงนิรายได เงนิกู 
เงนิชวยเหลือเงนิชวยเหลือเงนิชวยเหลือเงนิชวยเหลือ 

    

ราชการราชการราชการราชการ
สวนสวนสวนสวน

ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่ทองถิน่ 

 
• ผูเชาประเผูเชาประเผูเชาประเผูเชาประเภททีด่นิ สิ่งกอสราง ประสงคภททีด่นิ สิ่งกอสราง ประสงคภททีด่นิ สิ่งกอสราง ประสงคภททีด่นิ สิ่งกอสราง ประสงค

จะนาํสิทธิการเชาไปกอหนีผู้กพนัจะนาํสิทธิการเชาไปกอหนีผู้กพนัจะนาํสิทธิการเชาไปกอหนีผู้กพนัจะนาํสิทธิการเชาไปกอหนีผู้กพนั 
• ยกเวนยกเวนยกเวนยกเวน    การสงเสรมิพัสดใุนประเทศ ในการสงเสรมิพัสดใุนประเทศ ในการสงเสรมิพัสดใุนประเทศ ในการสงเสรมิพัสดใุนประเทศ ใน

กรณทีี่พัสดใุดผลติไดไมเพยีงพอตอกรณทีี่พัสดใุดผลติไดไมเพยีงพอตอกรณทีี่พัสดใุดผลติไดไมเพยีงพอตอกรณทีี่พัสดใุดผลติไดไมเพยีงพอตอ
ความตองการในประเทศความตองการในประเทศความตองการในประเทศความตองการในประเทศ 

• ผูเชาพัสดปุระเภทที่ดนิและสิง่กอสราง ผูเชาพัสดปุระเภทที่ดนิและสิง่กอสราง ผูเชาพัสดปุระเภทที่ดนิและสิง่กอสราง ผูเชาพัสดปุระเภทที่ดนิและสิง่กอสราง 
นาํสิทธกิารเชาไปกอหนีผู้กพนัใดๆนาํสิทธกิารเชาไปกอหนีผู้กพนัใดๆนาํสิทธกิารเชาไปกอหนีผู้กพนัใดๆนาํสิทธกิารเชาไปกอหนีผู้กพนัใดๆ 

• การจางทีป่รกึษาทีไ่มอาจจางทีป่รึกษาการจางทีป่รกึษาทีไ่มอาจจางทีป่รึกษาการจางทีป่รกึษาทีไ่มอาจจางทีป่รึกษาการจางทีป่รกึษาทีไ่มอาจจางทีป่รึกษา
ไทยไดไทยไดไทยไดไทยได 

• แกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิง่กอสรางแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิง่กอสรางแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิง่กอสรางแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิง่กอสราง
ที่สําคญัที่สําคญัที่สําคญัที่สําคญั 

• การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคา เกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคา เกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคา เกนิ การจาํหนายเปนสญู พัสดรุาคา เกนิ 2 2 2 2 
แสนบาทแสนบาทแสนบาทแสนบาท 

• แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาถาเปนแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาถาเปน
งบประมาณตัง้จายจากเงนิอดุหนนุงบประมาณตัง้จายจากเงนิอดุหนนุงบประมาณตัง้จายจากเงนิอดุหนนุงบประมาณตัง้จายจากเงนิอดุหนนุ 

    

 
 

ผูวาผูวาผูวาผูวา
ราชการราชการราชการราชการ
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั 

• การเบกิพัสดุการเบกิพัสดุการเบกิพัสดุการเบกิพัสด ุ
 

หวัหนาหวัหนาหวัหนาหวัหนา
หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
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ทีต่องใชทีต่องใชทีต่องใชทีต่องใช
พสัดุพสัดุพสัดุพสัด ุ

 
 
คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัเิบือ้งตน อยางคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัเิบือ้งตน อยางคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัเิบือ้งตน อยางคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัเิบือ้งตน อยาง
นอย นอย นอย นอย 6 6 6 6 คน ประกอบดวยคน ประกอบดวยคน ประกอบดวยคน ประกอบดวย 
    ประธานประธานประธานประธาน            1 1 1 1     คนคนคนคน 
    กรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอย        4444    คนคนคนคน 
    จะตองมีผูทรงคณุวฒุิจะตองมีผูทรงคณุวฒุิจะตองมีผูทรงคณุวฒุิจะตองมีผูทรงคณุวฒุ~ิ 1111    คนคนคนคน    
 
 
คณะกรรมการดําเนนิการซือ้ คณะกรรมการดําเนนิการซือ้ คณะกรรมการดําเนนิการซือ้ คณะกรรมการดําเนนิการซือ้ / / / / การจาง ม ีการจาง ม ีการจาง ม ีการจาง ม ี7 7 7 7 คณะคณะคณะคณะ 

 
1111....คณะกรรมการเปดซองสอบราคาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
2222....คณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา 
3333....คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
4444....คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิีพเิศษคณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิีพเิศษคณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิีพเิศษคณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิีพเิศษ 
5555....คณะกรรมการจดัจางโดยวธิพีิเศษคณะกรรมการจดัจางโดยวธิพีิเศษคณะกรรมการจดัจางโดยวธิพีิเศษคณะกรรมการจดัจางโดยวธิพีิเศษ 
6666....คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ
7777....คณะกรรมการตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจาง 
 
    คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย อยางนอย คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย อยางนอย คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย อยางนอย คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย อยางนอย 3 3 3 3 คนคนคนคน    
    ประธานประธานประธานประธาน            1 1 1 1 คนคนคนคน 
    กรรมการอยกรรมการอยกรรมการอยกรรมการอยางนอยางนอยางนอยางนอย        2 2 2 2 คนคนคนคน 
 
    ************ในกรณีจาํเปนจะแตงตัง้บคุคลอืน่อกีไมเกนิ ในกรณีจาํเปนจะแตงตัง้บคุคลอืน่อกีไมเกนิ ในกรณีจาํเปนจะแตงตัง้บคุคลอืน่อกีไมเกนิ ในกรณีจาํเปนจะแตงตัง้บคุคลอืน่อกีไมเกนิ 2 2 2 2 คนคนคนคน 

    ************ควรแตงตัง้ผูชาํนาญการควรแตงตัง้ผูชาํนาญการควรแตงตัง้ผูชาํนาญการควรแตงตัง้ผูชาํนาญการ////ผูทรงคณุวุฒริวมดวยผูทรงคณุวุฒริวมดวยผูทรงคณุวุฒริวมดวยผูทรงคณุวุฒริวมดวย ยกเวนยกเวนยกเวนยกเวน    
คณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาคณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา    
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************การซือ้ หรือ จาง ในวงเงนิไมเกนิ การซือ้ หรือ จาง ในวงเงนิไมเกนิ การซือ้ หรือ จาง ในวงเงนิไมเกนิ การซือ้ หรือ จาง ในวงเงนิไมเกนิ 10101010,,,,000 000 000 000 บาท จะแตงตัง้บาท จะแตงตัง้บาท จะแตงตัง้บาท จะแตงตัง้
ขาราชการสวนทองถิน่คนหนึง่ซึง่ไมใชผูจัขาราชการสวนทองถิน่คนหนึง่ซึง่ไมใชผูจัขาราชการสวนทองถิน่คนหนึง่ซึง่ไมใชผูจัขาราชการสวนทองถิน่คนหนึง่ซึง่ไมใชผูจัดซือ้หรือจาง เปนดซือ้หรือจาง เปนดซือ้หรือจาง เปนดซือ้หรือจาง เปน
ผูตรวจรบัพัสดหุรอืงานจางกไ็ดผูตรวจรบัพัสดหุรอืงานจางกไ็ดผูตรวจรบัพัสดหุรอืงานจางกไ็ดผูตรวจรบัพัสดหุรอืงานจางกไ็ด 
 

ขอหามขอหามขอหามขอหาม  
กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา กรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา         =    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ

พิจารณาผลประกวดราคาพิจารณาผลประกวดราคาพิจารณาผลประกวดราคาพิจารณาผลประกวดราคา 
 
    กรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ            =    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุตรวจรบัพสัดุตรวจรบัพสัดุตรวจรบัพสัด ุ
    กรรมการพจิารณาผลประกวดราคากรรมการพจิารณาผลประกวดราคากรรมการพจิารณาผลประกวดราคากรรมการพจิารณาผลประกวดราคา                        
กรรมการตรวจการจางกรรมการตรวจการจางกรรมการตรวจการจางกรรมการตรวจการจาง 
 
*** *** *** *** ในการประชุมคณะกรรมการแตในการประชุมคณะกรรมการแตในการประชุมคณะกรรมการแตในการประชุมคณะกรรมการแตละคณะ ตองมกีรรมการไมละคณะ ตองมกีรรมการไมละคณะ ตองมกีรรมการไมละคณะ ตองมกีรรมการไม
นอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด มตขิองนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด มตขิองนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด มตขิองนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด มตขิอง
คณะกรรมการใหถอืเสียงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหคณะกรรมการใหถอืเสียงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหคณะกรรมการใหถอืเสียงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหคณะกรรมการใหถอืเสียงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนั ให
ประธานออกเสียงเปนเสียงชีข้าดประธานออกเสียงเปนเสียงชีข้าดประธานออกเสียงเปนเสียงชีข้าดประธานออกเสียงเปนเสียงชีข้าด.... 
 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรกึษาโดยวธิตีกลง คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรกึษาโดยวธิตีกลง คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรกึษาโดยวธิตีกลง คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรกึษาโดยวธิตีกลง / / / / วธิีวธิีวธิีวธิี
คดัเลอืกคดัเลอืกคดัเลอืกคดัเลอืก    อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย 5 5 5 5 คน ประกอบดวยคน ประกอบดวยคน ประกอบดวยคน ประกอบดวย 

 
    ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ                1111    คนคนคนคน 
    กรรมการอยางนอย กรรมการอยางนอย กรรมการอยางนอย กรรมการอยางนอย                 4 4 4 4     คนคนคนคน 
 
    ************ในกรณีจาํเปนใหแตตัง้ผูทรงคณุวฒุดิวยในกรณีจาํเปนใหแตตัง้ผูทรงคณุวฒุดิวยในกรณีจาํเปนใหแตตัง้ผูทรงคณุวฒุดิวยในกรณีจาํเปนใหแตตัง้ผูทรงคณุวฒุดิวย 
    ************คณะกรรมการแตงตัง้จากขาราชการสวนทองถิน่ใหคณะกรรมการแตงตัง้จากขาราชการสวนทองถิน่ใหคณะกรรมการแตงตัง้จากขาราชการสวนทองถิน่ใหคณะกรรมการแตงตัง้จากขาราชการสวนทองถิน่ให
สังกดัหรอืขาราชการอืน่สังกดัหรอืขาราชการอืน่สังกดัหรอืขาราชการอืน่สังกดัหรอืขาราชการอืน่.... 
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คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน 
((((โดยวธิตีกลงโดยวธิตีกลงโดยวธิตีกลงโดยวธิตีกลง) ) ) ) อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย 3 3 3 3 คนคนคนคน 

 
    ประธานกรรมกาประธานกรรมกาประธานกรรมกาประธานกรรมการรรร                1111    คนคนคนคน 
    กรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอย                2222    คนคนคนคน 
 
    ************และควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวย 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน คณะกรรมการดําเนนิการจางออกแบบและควบคมุงาน 
((((โดยวธิคีดัเลอืก โดยวธิคีดัเลอืก โดยวธิคีดัเลอืก โดยวธิคีดัเลอืก // // // // คดัเลอืกแบบขอกําหนดคดัเลอืกแบบขอกําหนดคดัเลอืกแบบขอกําหนดคดัเลอืกแบบขอกําหนด))))    อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย 3 3 3 3 คนคนคนคน 

 
    คณะกรรมการรบัซองเสนองานคณะกรรมการรบัซองเสนองานคณะกรรมการรบัซองเสนองานคณะกรรมการรบัซองเสนองาน 
    ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ                1111    คนคนคนคน 
    กรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอย                2222    คนคนคนคน 
  
 คณะกรรคณะกรรคณะกรรคณะกรรมการดาํเนนิการจางโดยวธิคีดัเลือกมการดาํเนนิการจางโดยวธิคีดัเลือกมการดาํเนนิการจางโดยวธิคีดัเลือกมการดาํเนนิการจางโดยวธิคีดัเลือก 
    ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ                1111    คนคนคนคน 
    กรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอยกรรมการอยางนอย                2222    คนคนคนคน 
    ************และควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวยและควรมผีูทรงคณุวฒุริวมดวย 
 
 
คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบดวยคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบดวยคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบดวยคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบดวย 
    ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ                1111    คนคนคนคน 
    กรรมอยางนอยกรรมอยางนอยกรรมอยางนอยกรรมอยางนอย                2222    คนคนคนคน 
    แตงตัง้จากพนกังานทองถิน่แตงตัง้จากพนกังานทองถิน่แตงตัง้จากพนกังานทองถิน่แตงตัง้จากพนกังานทองถิน่////ขาราชการ ตัง้แตระดบั ขาราชการ ตัง้แตระดบั ขาราชการ ตัง้แตระดบั ขาราชการ ตัง้แตระดบั 3 3 3 3 ขึน้ขึน้ขึน้ขึน้
ไปไปไปไป 
    ควรแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุิควรแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุิควรแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุิควรแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุ ิ

 
วธิปีระกวดราคาจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสวธิปีระกวดราคาจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสวธิปีระกวดราคาจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสวธิปีระกวดราคาจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคส 
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คณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคสคณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคสคณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคสคณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคส 
    ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั 6 6 6 6 ขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไป        1 1 1 1 คนคนคนคน 
    กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั 3 3 3 3 ขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไป        2 2 2 2 คนคนคนคน    
 
 
การซือ้ หรอื จาง ดวยระบบอิเลค็ทรอนคิสการซือ้ หรอื จาง ดวยระบบอิเลค็ทรอนคิสการซือ้ หรอื จาง ดวยระบบอิเลค็ทรอนคิสการซือ้ หรอื จาง ดวยระบบอิเลค็ทรอนคิส 
คณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคส  คณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคส  คณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคส  คณะกรรมการดาํเนนิการประมลูดวยระบบอเิลค็ทรอนิคส  
ประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวย 
    ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั ประธาน ระดบั 6 6 6 6 ขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไป        1 1 1 1 คนคนคนคน 
    กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั กรรมการ ระดบั 3 3 3 3 ขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไป        2 2 2 2 คนคนคนคน    
 
 
ประกาศขาวสารประกวดราคาในเวป็ไซด ประกาศขาวสารประกวดราคาในเวป็ไซด ประกาศขาวสารประกวดราคาในเวป็ไซด ประกาศขาวสารประกวดราคาในเวป็ไซด 
WWW.grourement.go.th ของกรมบญัชกีลาง ของกรมบญัชกีลาง ของกรมบญัชกีลาง ของกรมบญัชกีลาง  
7 7 7 7 วนัทําการ เวนไวสักวนัทําการ เวนไวสักวนัทําการ เวนไวสักวนัทําการ เวนไวสัก    5 5 5 5 วนัทาํการวนัทาํการวนัทาํการวนัทาํการ.... 
 
    
การคํานวณราคากลาง ทาํอยางไร การคํานวณราคากลาง ทาํอยางไร การคํานวณราคากลาง ทาํอยางไร การคํานวณราคากลาง ทาํอยางไร ? 
    นาํราคาในบญัชีกลางวัสดกุอสรางทีพ่าณิชยจงัหวดักาํหนด นาํราคาในบญัชีกลางวัสดกุอสรางทีพ่าณิชยจงัหวดักาํหนด นาํราคาในบญัชีกลางวัสดกุอสรางทีพ่าณิชยจงัหวดักาํหนด นาํราคาในบญัชีกลางวัสดกุอสรางทีพ่าณิชยจงัหวดักาํหนด 
หากไมมรีาคาในบญัชขีองพาณิชยจงัหวดัใหใชราคาตามหากไมมรีาคาในบญัชขีองพาณิชยจงัหวดัใหใชราคาตามหากไมมรีาคาในบญัชขีองพาณิชยจงัหวดัใหใชราคาตามหากไมมรีาคาในบญัชขีองพาณิชยจงัหวดัใหใชราคาตาม
ทองตลาดทองตลาดทองตลาดทองตลาด 
 
    
คณะกรรมการวาดวยการพัสดขุององคการบรหิารสวนคณะกรรมการวาดวยการพัสดขุององคการบรหิารสวนคณะกรรมการวาดวยการพัสดขุององคการบรหิารสวนคณะกรรมการวาดวยการพัสดขุององคการบรหิารสวน
ตาํบล ตาํบล ตาํบล ตาํบล ((((กวพกวพกวพกวพ....อบตอบตอบตอบต.) .) .) .) ประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวย 
 
ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    
อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมการปกครอง             ที่ปรกึษากฎหมายที่ปรกึษากฎหมายที่ปรกึษากฎหมายที่ปรกึษากฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย, , , ,  
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย     หัวหนาผูตรวจหัวหนาผูตรวจหัวหนาผูตรวจหัวหนาผูตรวจ
ราชการกรมการปกครองราชการกรมการปกครองราชการกรมการปกครองราชการกรมการปกครอง, , , ,  



https://www.facebook.com/KittiTest 23 

 
ผูแทนอัยการสงูสดุผูแทนอัยการสงูสดุผูแทนอัยการสงูสดุผูแทนอัยการสงูสดุ                ผูแทนกรมบญัชกีลางผูแทนกรมบญัชกีลางผูแทนกรมบญัชกีลางผูแทนกรมบญัชกีลาง 
ผูแทนสาํนกัตรวจเงนิแผนดนิผูแทนสาํนกัตรวจเงนิแผนดนิผูแทนสาํนกัตรวจเงนิแผนดนิผูแทนสาํนกัตรวจเงนิแผนดนิ, , , ,         ผูแทน อบตผูแทน อบตผูแทน อบตผูแทน อบต....ไมเกนิ ไมเกนิ ไมเกนิ ไมเกนิ 4 4 4 4 คนคนคนคน, , , , 
ผูทรงคณุวุฒไิมเกนิ ผูทรงคณุวุฒไิมเกนิ ผูทรงคณุวุฒไิมเกนิ ผูทรงคณุวุฒไิมเกนิ 2 2 2 2 คนคนคนคน 
ผูอาํนวยการกองราชการสวนตาํบล กรมการปกครอง เปนผูอาํนวยการกองราชการสวนตาํบล กรมการปกครอง เปนผูอาํนวยการกองราชการสวนตาํบล กรมการปกครอง เปนผูอาํนวยการกองราชการสวนตาํบล กรมการปกครอง เปน
เลขานกุารเลขานกุารเลขานกุารเลขานกุาร.... 
((((ผูแทน อบตผูแทน อบตผูแทน อบตผูแทน อบต....มวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ มวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ มวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ มวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ 2 2 2 2 ป ป ป ป  
    ผูทรงคณุวุฒ ิมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ผูทรงคณุวุฒ ิมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ผูทรงคณุวุฒ ิมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ผูทรงคณุวุฒ ิมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 2 2 2 2 ป และอาจไดรบัป และอาจไดรบัป และอาจไดรบัป และอาจไดรบั
แตงตัง้อกีแตงตัง้อกีแตงตัง้อกีแตงตัง้อกี.).).).)    
********มอีํานาจหนาทดีงันี้มอีํานาจหนาทดีงันี้มอีํานาจหนาทดีงันี้มอีํานาจหนาทดีงันี้******** 
1111....ตคีวามวนิจิฉยัปญหาตคีวามวนิจิฉยัปญหาตคีวามวนิจิฉยัปญหาตคีวามวนิจิฉยัปญหา 
2222....กาํหนดหลักเกณฑกาํหนดหลักเกณฑกาํหนดหลักเกณฑกาํหนดหลักเกณฑ 
3333....พจิารณาการอพจิารณาการอพจิารณาการอพจิารณาการอนมุัต ิยกเวน ผอนผนัระเบยีบนมุัต ิยกเวน ผอนผนัระเบยีบนมุัต ิยกเวน ผอนผนัระเบยีบนมุัต ิยกเวน ผอนผนัระเบยีบ 
4444....เสนอแนะการแกไขปญหาตอรฐัมนตรวีาการเสนอแนะการแกไขปญหาตอรฐัมนตรวีาการเสนอแนะการแกไขปญหาตอรฐัมนตรวีาการเสนอแนะการแกไขปญหาตอรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย 
5555....เสนอความเหน็ตอผูรกัษาการระเบียบในการเพื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ตอผูรกัษาการระเบียบในการเพื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ตอผูรกัษาการระเบียบในการเพื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ตอผูรกัษาการระเบียบในการเพื่อพจิารณาและ
สั่งใหเปนผูทิง้งานสั่งใหเปนผูทิง้งานสั่งใหเปนผูทิง้งานสั่งใหเปนผูทิง้งาน 
6666....แตตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทาํหนาที่แตตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทาํหนาที่แตตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทาํหนาที่แตตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ทาํหนาที ่

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง////เนือ้หาเนือ้หาเนือ้หาเนือ้หา วนัวนัวนัวนั 
• ผูเสนอราคาผูเสนอราคาผูเสนอราคาผูเสนอราคา////ผูเสนองานที่ถกูตดัรายชือ่เปนผูผูเสนองานที่ถกูตดัรายชือ่เปนผูผูเสนองานที่ถกูตดัรายชือ่เปนผูผูเสนองานที่ถกูตดัรายชือ่เปนผู

เสนอราคาเพราะเหตุที่มผีลประโยชนรวมกนัยืน่เสนอราคาเพราะเหตุที่มผีลประโยชนรวมกนัยืน่เสนอราคาเพราะเหตุที่มผีลประโยชนรวมกนัยืน่เสนอราคาเพราะเหตุที่มผีลประโยชนรวมกนัยืน่
อุทธรณตอผูวาฯอุทธรณตอผูวาฯอุทธรณตอผูวาฯอุทธรณตอผูวาฯ 

• ตรวจรบัพสัดไุมครบตรวจรบัพสัดไุมครบตรวจรบัพสัดไุมครบตรวจรบัพสัดไุมครบ----ไมถูกตองแจงใหผูขาย ไมถูกตองแจงใหผูขาย ไมถูกตองแจงใหผูขาย ไมถูกตองแจงใหผูขาย 
หรือ ผูรบัจางทราบหรือ ผูรบัจางทราบหรือ ผูรบัจางทราบหรือ ผูรบัจางทราบ 

• การตรวจการจาง ภายในการตรวจการจาง ภายในการตรวจการจาง ภายในการตรวจการจาง ภายใน 
 

3333    

• เมือ่ครบกาํหนดยมื ใหผูใหยมืหรือผูรบัหนาที่เมือ่ครบกาํหนดยมื ใหผูใหยมืหรือผูรบัหนาที่เมือ่ครบกาํหนดยมื ใหผูใหยมืหรือผูรบัหนาที่เมือ่ครบกาํหนดยมื ใหผูใหยมืหรือผูรบัหนาที่
ติดตามทวงพสัดุที่ติดตามทวงพสัดุที่ติดตามทวงพสัดุที่ติดตามทวงพสัดุที่ใหยมืไปคนืภายในใหยมืไปคนืภายในใหยมืไปคนืภายในใหยมืไปคนืภายใน    7777 

• ถามผีูเสนอราคาพสัดุ ที่อยูระหวางการรบัรองถามผีูเสนอราคาพสัดุ ที่อยูระหวางการรบัรองถามผีูเสนอราคาพสัดุ ที่อยูระหวางการรบัรองถามผีูเสนอราคาพสัดุ ที่อยูระหวางการรบัรอง
ระบบคณุภาพ หรอื การขอใบอนญุาตระบบคณุภาพ หรอื การขอใบอนญุาตระบบคณุภาพ หรอื การขอใบอนญุาตระบบคณุภาพ หรอื การขอใบอนญุาต
เครื่องหมายมาตรฐาน หากพัสดนุัน้ไดรบัการเครื่องหมายมาตรฐาน หากพัสดนุัน้ไดรบัการเครื่องหมายมาตรฐาน หากพัสดนุัน้ไดรบัการเครื่องหมายมาตรฐาน หากพัสดนุัน้ไดรบัการ
รบัรองคุณภาพ หรอืไดรบัการจดทะเบยีนรบัรองคุณภาพ หรอืไดรบัการจดทะเบยีนรบัรองคุณภาพ หรอืไดรบัการจดทะเบยีนรบัรองคุณภาพ หรอืไดรบัการจดทะเบยีน

 
10101010 
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ผลิตภัณฑกบักระทรวงอตุสาหกรรมผลิตภัณฑกบักระทรวงอตุสาหกรรมผลิตภัณฑกบักระทรวงอตุสาหกรรมผลิตภัณฑกบักระทรวงอตุสาหกรรม 

 
• ประกาศเผยแพรการสอบราคาในประเทศประกาศเผยแพรการสอบราคาในประเทศประกาศเผยแพรการสอบราคาในประเทศประกาศเผยแพรการสอบราคาในประเทศ 

 
• การใหหรอืขายเอกสารประกวดราคา การใหหรอืขายเอกสารประกวดราคา การใหหรอืขายเอกสารประกวดราคา การใหหรอืขายเอกสารประกวดราคา ((((กอนวนักอนวนักอนวนักอนวนั

รบัซองรบัซองรบัซองรบัซอง)))) 
    
• ชวงเวลาการขายเอกสารประกวดราคาชวงเวลาการขายเอกสารประกวดราคาชวงเวลาการขายเอกสารประกวดราคาชวงเวลาการขายเอกสารประกวดราคา 

 
• การคนืหลกัประกนัใหแกคูสัญญา หรอืผูค้าํการคนืหลกัประกนัใหแกคูสัญญา หรอืผูค้าํการคนืหลกัประกนัใหแกคูสัญญา หรอืผูค้าํการคนืหลกัประกนัใหแกคูสัญญา หรอืผูค้าํ

ประกนั โดยเรว็และอยางชาตองไมเกนิ ประกนั โดยเรว็และอยางชาตองไมเกนิ ประกนั โดยเรว็และอยางชาตองไมเกนิ ประกนั โดยเรว็และอยางชาตองไมเกนิ 15 15 15 15 วนัวนัวนัวนั
นบัแตวนัทีคู่สญัญาพนจากขอผกูพนัตามสัญญานบัแตวนัทีคู่สญัญาพนจากขอผกูพนัตามสัญญานบัแตวนัทีคู่สญัญาพนจากขอผกูพนัตามสัญญานบัแตวนัทีคู่สญัญาพนจากขอผกูพนัตามสัญญา 

    

15151515 

• การสงประกาศประกวดราคา การสงประกาศประกวดราคา การสงประกาศประกวดราคา การสงประกาศประกวดราคา กอนวนัรบัซองไมกอนวนัรบัซองไมกอนวนัรบัซองไมกอนวนัรบัซองไม
นอยกวานอยกวานอยกวานอยกวา    

20202020    
• ประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบัตเิบื้องตน ประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบัตเิบื้องตน ประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบัตเิบื้องตน ประกาศเชญิชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบัตเิบื้องตน 

กอนวนัรบัซองขอเสนอกอนวนัรบัซองขอเสนอกอนวนัรบัซองขอเสนอกอนวนัรบัซองขอเสนอ 
• ครุภณัฑทีไ่ดรบัการแลกเปลีย่นและลงทะเบยีนครุภณัฑทีไ่ดรบัการแลกเปลีย่นและลงทะเบยีนครุภณัฑทีไ่ดรบัการแลกเปลีย่นและลงทะเบยีนครุภณัฑทีไ่ดรบัการแลกเปลีย่นและลงทะเบยีน

แลวใหแจงสํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ หรือแลวใหแจงสํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ หรือแลวใหแจงสํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ หรือแลวใหแจงสํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ หรือ
สํานกังานตรวจเงนิภูมิภาค สํานกังานตรวจเงนิภูมิภาค สํานกังานตรวจเงนิภูมิภาค สํานกังานตรวจเงนิภูมิภาค  

• การลงจายบัญชจีําหนายเปนสญูใหแจงการลงจายบัญชจีําหนายเปนสญูใหแจงการลงจายบัญชจีําหนายเปนสญูใหแจงการลงจายบัญชจีําหนายเปนสญูใหแจง
สํานกังานตรวจเงนิแผนสํานกังานตรวจเงนิแผนสํานกังานตรวจเงนิแผนสํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ หรือสํานกังานตรวจดนิ หรือสํานกังานตรวจดนิ หรือสํานกังานตรวจดนิ หรือสํานกังานตรวจ
เงนิภมูิภาค นบัแตวนัลงจายพัสด ุ ภายในเงนิภมูิภาค นบัแตวนัลงจายพัสด ุ ภายในเงนิภมูิภาค นบัแตวนัลงจายพัสด ุ ภายในเงนิภมูิภาค นบัแตวนัลงจายพัสด ุ ภายใน… 

• สงสาํเนาสญัญา หรอืขอตกลงเปนหนงัสอืซึง่มีสงสาํเนาสญัญา หรอืขอตกลงเปนหนงัสอืซึง่มีสงสาํเนาสญัญา หรอืขอตกลงเปนหนงัสอืซึง่มีสงสาํเนาสญัญา หรอืขอตกลงเปนหนงัสอืซึง่มี
มลูคาเกนิ มลูคาเกนิ มลูคาเกนิ มลูคาเกนิ 1 1 1 1 ลานบาทขึน้ไป  ใหสาํนักงานตรวจลานบาทขึน้ไป  ใหสาํนักงานตรวจลานบาทขึน้ไป  ใหสาํนักงานตรวจลานบาทขึน้ไป  ใหสาํนักงานตรวจ
เงนิแผนดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิเงนิแผนดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิเงนิแผนดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิเงนิแผนดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ
ภูมิภาค และสรรพากรจงัหวดั ภายในภูมิภาค และสรรพากรจงัหวดั ภายในภูมิภาค และสรรพากรจงัหวดั ภายในภูมิภาค และสรรพากรจงัหวดั ภายใน............ 

• รายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจาํป ตอผูรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจาํป ตอผูรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจาํป ตอผูรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจาํป ตอผู
แตงตัง้ภายในแตงตัง้ภายในแตงตัง้ภายในแตงตัง้ภายใน............ 

    

30303030    

• ประกาศเผยแพรการสอบราคา นานาชาติประกาศเผยแพรการสอบราคา นานาชาติประกาศเผยแพรการสอบราคา นานาชาติประกาศเผยแพรการสอบราคา นานาชาติ    45454545    



 

 
• คดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติ
• การจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายใน
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คดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาติคดัเลือกผูมคีณุสมบัตเิบื้องตน นานาชาต ิ
การจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายในการจาํหนายพสัดโุดยปกตใิหแลวเสรจ็ ภายใน............
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