ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ิ
ิ่ พ.ศ. 2535
่ วยการพัสดุของหนวยการบรหารราชการสวนท้
่
่ องถน
วาด้
ิ่ ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
แก้ไขเพมเตม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
ั บนั
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจจุ
9
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2528
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซือ้ การจ้าง และการจ้างทีป่ รึกษา
ภายใต้โครงการทีด่ าํ เนินการด้วยเงินกูจ้ ากต่างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. 2528
บรรดาระเบีย บ ข้อ บัง คับ คํา สัง่ หรือ หนัง สือ สังการอื
่
่ น ใด ที่ข ดั หรือ แย้ง กับ
ระเบียบนี้หรือทีม่ กี าํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ระเบียบพัสดุฉบับ9

-29

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ํานาจ
ั กําหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ตีความวินิจฉัยปญหา
ในกรณีท่อี งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดในวรรคหนึ่ง ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบตั ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด ก็ได้
หมวด 1
ข้อความทัวไป
่
่ ่1
สวนที
ิ
นยาม
9

ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษาการ
จ้า งออกแบบและควบคุ ม งาน การแลกเปลี่ย น การเช่า การควบคุ ม การจํา หน่ า ย และการ
ดําเนินการอื่นๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ใน
หนังสือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ทดลอง และ
บริการ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ การจ้างทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากทีป่ รึกษา แต่ไม่รวมถึง
การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติ
บุ คคลหรือบุ คคลธรรมดา ที่ประกอบธุ รกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารด้วยเงินงบประมาณ
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“เงนงบประมาณ
” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
ิ
“เงนนอกงบประมาณ
” หมายความว่า เงินทีห่ น่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ จัดหารายได้เป็ นครัง้ คราวหรือมีผอู้ ุทศิ ให้เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ิ ้” หมายความว่า เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“เงนกู
ิ ่
“เงนชวยเหลื
อ”
หมายความว่า เงินที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทัง้ ใน
ระดับรัฐบาลและทีม่ ใิ ช่ระดับรัฐบาล มูลนิธหิ รือเอกชนต่างประเทศ
“โรงงานที่ ได้รบั การรับระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่
ได้รบั การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
“อาคาร” หมายความว่า สิง่ ปลูกสร้างถาวรทีบ่ ุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
เช่น อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นที่มลี กั ษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ซึง่ สร้างขึน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคาร
นัน้ ๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และสิง่ อื่นๆ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของต
อาคาร เช่น เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ิ
“พัสดุที่ผลตในประเทศ
” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตสําเร็จรูปแล้ว โดย
สถานทีผ่ ลิตตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย
ิ
“กจการของคนไทย
” หมายความว่า กิจการทีเ่ ป็ นของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจ หรือ
ั
สามารถให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึก ษาทางวิศ วกรรม สถาปตยกรรม
เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น
รวมทัง้ ให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการ
ให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ทีป่ รึกษาทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้
กับศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษาของกระทรวงการคลัง
ิ
ิ่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน
่
่ องถน
“หนวยการบรหารราชการสวนท้
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ด้วย
ิ
ิ
ิ่ ” หมายถึง
่
่ องถน
“หัวหน้ าฝ่ ายบรหารของหนวยการบรหารราชการสวนท้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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่ องถน
“ข้าราชการสวนท้
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
ิ
ิ ”
“รัฐวสาหกจ
หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณ
“หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่
ปฏิบตั ิงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รบั แต่งตัง้ จาก
่ บริหารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น ให้เ ป็ นหัว หน้ า เจ้า หน้ า ที่พ สั ดุ
หัว หน้ าฝาย
แล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้ าที่พสั ดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ดํารงตําแหน่ งทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
่
การพัสดุ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ หรือได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ให้มหี น้าทีห่ รือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ าง” หมายความว่า ผูม้ อี าํ นาจสังอนุ
่ ญาตให้ซอ้ื หรือจ้างตาม
ระเบียบนี้
“ผูอ้ าํ นวยการโครงการ” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้มี
หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบในการดํ า เนิ น การเกี่ย วกับ การพัส ดุ ต ามโครงการเงิน กู้ห รือ โครงการเงิน
ช่วยเหลือ
“ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ทีเ่ ข้าเสนอราคาขายในการซือ้ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้า
เสนอราคา เพื่อรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็ นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน
ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
การมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การทีบ่ ุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง มีอาํ นาจหรือสามารถใช้อาํ นาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิตบิ ุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ สนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือผู้
เป็ นหุน้ ส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จํากัดหรือ
บริษทั มหาชน จํากัด เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้
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-5รายใหญ่ ในบริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
คําว่า “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้า
ในกิจการนัน้ หรือ ในอัต ราอื่น ตามที่ป ลัด กระทรวงมหาดไทยเห็น สมควรประกาศกํา หนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ
หุน้ ส่วน ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วน
จํากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน หรือ
ในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ ง การเป็ นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่
สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าเป็ นการดํารง
ตําแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่วน หรือการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ช่อื บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยทีต่ นเองเป็ นผูใ้ ช้อํานาจในการบริหารทีแ่ ท้จริง หรือเป็ น
หุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริงของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่
กรณีและห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าเสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน ให้ถอื ว่าผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
่ นราคาอยางเป็
่
“การขัดขวางการแขงขั
นธรรม” หมายความว่า การทีผ่ ู้
เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรือเป็ น
อุปสรรคหรือไม่เปิ ดโอกาสให้มกี ารแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใด หรือใช้กําลัง
ประทุษร้ายหรือข่มขูว่ ่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารเป็ นเท็จ หรือกระทําการใดโดย
ทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา หรือ ผู้เ สนองาน
ด้ว ยกัน หรือ เพื่อ ให้ป ระโยชน์ แ ก่ผู้เ สนอราคา หรือ ผู้เ สนอรายหนึ่ ง รายใดเป็ น ผู้ม สี ทิ ธิทํา
สัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ หรือเพื่อหลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยมิใช่เป็ นไปใน
ทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจ้าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาตามข้อ 35
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 43
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-6คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 81 คณะกรรมการดําเนินการจ้าง
โดยวิธคี ดั เลือก ตามข้อ 96 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
ตามข้อ 99 หรือผูว้ ่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธพี เิ ศษทีเ่ ป็ นการว่าจ้าง
โดยการประกวดแบบตามข้อ 100 (2)
่ างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และ
“งานกอสร้
บํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา้ การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า
ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ดําเนินการ
ในระดับพืน้ ดิน ใต้พน้ื ดิน หรือเหนือพืน้ ดิน
่ ่2
สวนที
การใช้บงั คับและการมอบอํานาจ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บงั คับแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงิน
สะสม เว้นแต่ได้มกี ารกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
3
ข้อ 7 ผูม้ อี าํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็ นหนังสือให้แก่ผดู้ าํ รง
ตําแหน่งใดก็ได้ โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจ
เป็ นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูร้ บั มอบอํานาจมีหน้าทีต่ อ้ งรับมอบอํานาจ
นัน้ และจะมอบอํานาจนัน้ ให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
่
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หวั หน้ าฝายบริ
หารของหน่ ว ยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ มอบอํานาจในการสังการ
่
และดําเนินการจัดหาให้แก่ผดู้ ํารงตําแหน่ งรองลง
ไปเป็ นลําดับ
สําหรับโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ผูม้ อี าํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะ
แต่งตัง้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง ทําหน้ าที่ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้ าที่
ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็ นการเฉพาะก็ได้
การมอบอํา นาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้แ นบสํา เนาหนัง สือ การมอบ
อํานาจประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครัง้ และส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สาํ นักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมภิ าคทราบทุกครัง้
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-7ส่วนที่ 3
บทกําหนดโทษ
7

ข้อ 8 ผูม้ อี าํ นาจหรือหน้าทีด่ าํ เนินการตามระเบียบนี้หรือผูห้ นึ่งผูใ้ ด กระทําการ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ
กระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีเ่ อือ้ อํานวยแก่
ผูเ้ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มกี ารขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ถือว่าผูน้ นั ้ กระทํา
ผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือคําสังซึ
่ ง่ สามารถใช้บงั คับแก่ผนู้ นั ้ แล้วแต่กรณี และในกรณีของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ให้พจิ ารณาดําเนินการทางวินยั ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
หมวด 2
การจัดหา
่ ่1
สวนที
บททัวไป
่
9

ข้อ 9 ในกรณีทม่ี ผี อู้ ุทศิ พัสดุให้เป็ นกรรมสิทธิแ์ ก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สทิ ธิอนั เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็ นผู้ดูแลพัสดุนัน้ ถ้าการกระทําดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินนั ้ ๆ ได้
ต่อเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะให้ถอื ปฏิบตั โิ ดยอนุ โลม
ตามวิธกี ารจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีก่ าํ หนดไว้ในหมวดนี้
7
่
ข้อ 10 กรณีทม่ี กี ารจัดทําเอง ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจการปฏิบตั งิ าน โดยมีคุณสมบัตแิ ละหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบโดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว
9
ข้อ 10 ทวิ (ยกเลิก)
ข้อ 10 ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละขัน้ ตอน
ของการจัดหา ต้องดําเนินการโดยเปิ ดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิ ดโอกาสให้มกี ารแข่งขัน
กันอย่างเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนอ
งาน เว้นแต่กรณีทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะอันเป็ นข้อยกเว้นตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
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-8ในการดําเนินการแต่ละขัน้ ตอน ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานใน
การดํ า เนิ น การ พร้อ มทัง้ ต้ อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการพิจ ารณาสัง่ การในขัน้ ตอนที่สํ า คัญ ไว้ เ พื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย

ข้ อ10 จัตวา เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ 10 ตรี ให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีเ่ ป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันแต่เพียงราย
เดียวเท่านัน้ มีสทิ ธิท่จี ะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา
หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในแต่ละครัง้
ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้
เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการ
เปิ ดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซือ้ หรือการจ้างทํา
พัสดุ โดยวิธปี ระกวดราคาตามข้อ 47 หรือการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 78 และ ข้อ
82 ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานดังกล่าว ก่อนการเปิ ดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรือซอง
ข้อเสนอทางการเงิน
ข้อ 10 เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละ
รายตามข้อ 10 จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าทีก่ ําหนดให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบัตแิ ยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ย่นื สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่
นิตบิ ุคคล ให้ย่นื สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั ้ สําเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็ น
หุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานร่วมกัน
ในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
่
ร่วมค้า และในกรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมค้าฝายใดเป็
นบุคคลธรรมดาทีม่ ไิ ด้ถอื สัญชาติไทย ก็ให้ย่นื สําเนา
่
หนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ว่ มค้าฝายใดเป็
นนิตบิ ุคคล ให้ยน่ื เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด เช่น หนังสือ
แสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้ย่นื พร้อมกับการยื่นซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่ กรณี สําหรับ กรณีท่ีระเบียบนี้ กําหนดให้ย่ืนซอง
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-9ข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ 80 (2) ให้ผเู้ สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัตติ าม
วรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยืน่ ซองดังกล่าวด้วย
เมื่อได้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละรายตาม
ข้อ 10 จัตวา วรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตปิ ระกาศรายชื่อผูเ้ สนอ
ราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สถานทีท่ ําการของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยพลัน และถ้าผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานอยู่ ณ สถานที่ท่มี กี าร
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผเู้ สนอราคาหรือ
ผูเ้ สนองานรายนัน้ ทราบด้วย
ข้อ 10 ฉ เมือ่ ได้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละ
รายตามข้อ 10 จัตวา วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคา
ทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรือผู้
เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานในการเสนอราคาหรือ
เสนองานในครัง้ นัน้ พร้อมทัง้ แจ้งให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผู้
เสนองานเพราะเหตุ เป็ นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน อาจอุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าวต่ อผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งพร้อมทัง้ แสดงเหตุผลของการ
อุทธรณ์และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องมาด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมทัง้ แจ้งให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็ นทีส่ ดุ สําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษา
หรือ การจ้า งออกแบบและควบคุ ม งานในครัง้ นั น้ และให้ส่ ง คํ า วินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ด ัง กล่ า วให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาการเปิ ด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ เสนองาน แล้ว แต่ ก รณี ทัง้ นี้ เว้น แต่ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด
พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิง่ และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้
อุ ท ธรณ์ และเห็น ว่ า การยกเลิก การเปิ ด ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ เสนองานที่ไ ด้
ดําเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิง่ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอาํ นาจสังยกเลิ
่
กการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ข้อ 10 สัตต นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
แต่ละรายตามข้อ 10 จัตวา วรรคสองและตามข้อ 138 แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัตกิ ่อนหรือในขณะทีม่ กี ารเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามี
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้
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-10เจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัต ทิ ําการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามี
การกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้เจ้าหน้าทีท่ ่มี หี น้าทีต่ รวจสอบ
คุณสมบัตติ ดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีก่ ระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็ นผูเ้ สนอ
ราคาหรือผูเ้ สนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษาหรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานในครัง้ นัน้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตจิ ะวินิจฉัยว่า ผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานนัน้ เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ และมิได้เป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระทําดังกล่าว ตามนัยข้อ 138/4 จะไม่ตดั
รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานนัน้ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานในการซื้อ
หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนัน้ ก็ได้
ให้นําความในข้อ 10 เบญจ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และผูเ้ สนอราคาหรือ
ผูเ้ สนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสทิ ธิ
อุทธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ ทัง้ นี้ให้นําความในข้อ 10 วรรคสอง
่
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กบั การอุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุ โลม และให้หวั หน้าฝายบริ
หารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองาน ทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา หรือผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็ น
ผูท้ ง้ิ งานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การลงโทษผูท้ ง้ิ งาน
ข้อ 10 อัฏฐ ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองานแล้วว่า ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกตามที่
ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 10 เบญจ วรรคสาม เป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานรายอื่น หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีก่ ระทําการอันเป็ นการ
่
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ มีอาํ นาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวทุก
รายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 10 เบญจ วรรคสาม
่
ให้หวั หน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผูว่้ า
ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้
เสนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็ นผูท้ ง้ิ งานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การ
ลงโทษผูท้ ง้ิ งาน และในกรณีทผ่ี ูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างยิง่ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจสังยกเลิ
่
กการเปิ ดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
่ ่2
สวนที
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-11การซื้อการจ้าง
ิ
ิ
การใช้พสั ดุที่ผลตในประเทศและ
กจการของคนไทย
9
ข้อ 11 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใช้พสั ดุทผ่ี ลิตในประเทศหรือเป็ น
กิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้
ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายพัสดุทผ่ี ลิตในประเทศหรือเป็ นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอ
ราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(2)
ในกรณี พ ัสดุ ท่ีต้ องการซื้ อหรือจ้ างทํ า มีประกาศกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาํ หนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพือ่ ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(3) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา ยังไม่มปี ระกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม แต่ มีผู้ได้ร บั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ผูซ้ อ้ื หรือใบแทรกคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้
(4) ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการก่อสร้าง แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (2) หรือ (3) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รบั หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทกั ท้วง
แล้ว ให้ดาํ เนินการซือ้ หรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รบั พิจารณารายนัน้ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีพสั ดุท่ตี ้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็ นพัสดุท่มี ผี ูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิต
จากโรงงานที่ไ ด้ร บั การรับ รองระบบคุ ณ ภาพโดยมีผู้ผลิต ตัง้ แต่ ส ามรายขึ้น ไป ให้ร ะบุ ค วาม
ต้องการเฉพาะพัสดุซ่งึ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
ในกรณี พ ัส ดุ ท่ีต้ อ งการซื้ อ หรือ จ้า งทํ า ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น พัส ดุ ท่ีมีผู้ไ ด้ ร ับ
ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกัน
เป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตน้อยกว่าสามราย แต่
เป็ นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมี
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป หรือเป็ นพัสดุทีม่ ผี ูผ้ ลิตจากโรงงาน ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ ลิต ตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุ
ความต้องการเฉพาะพัสดุซ่งึ แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยและให้ดาํ เนินการตาม (6)
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-12(6) ในกรณีพสั ดุท่ตี ้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็ นพัสดุทม่ี ผี ูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือ ขนาดเดีย วกัน ตัง้ แต่ส ามรายขึ้น ไป ให้ร ะบุค วาม
ต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่งึ ผลิตจากโรงงานที่
ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรอ
ราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อย
สาม หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(7) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทําตาม (5) หรือ (6) เป็ นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกัน
เป็ นพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็ นพัสดุทม่ี ผี ู้
ได้รบั ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้ร บั
ใบอนุ ญาตน้ อยกว่าสามราย หรือ เป็ น พัส ดุที่ม ผี ู ้ผ ลิต จากโรงงานที่ไ ด้ร บั การรับ รองระบบ
คุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้ อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุทท่ี าํ ในประเทศไทย
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุท่ผี ลิตจากโรงงานที่ได้รบั การรับรอง
ระบบคุณภาพหรือมีผูเ้ สนอราคาพัสดุท่แี สดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเ้ สนอราคาพัสดุท่ี
ผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ให้ดาํ เนินการต่อรองราคาดังนี้
(ก)
ให้เ รีย กผูเ้ สนอราคาพัส ดุทีแ่ สดงเครื่อ งหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเป็ นพัสดุท่ผี ลิตจากโรงงานที่ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูง
กว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทัง้ นี้ ให้เรียกผูเ้ สนอราคา
รายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู
เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนัน้ หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคาพัสดุท่แี สดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปม
ต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อ
ละเจ็ด หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผูเ้ สนอราคาพัสดุ ทีผ่ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพราย
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-13ทีเ่ สนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรอ
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(8) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํามีผไู้ ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุทท่ี าํ ในประเทศไทย
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุท่ี
ได้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดขอ
ผูเ้ ข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุท่ไี ด้รบั การจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสู
กว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนัน้
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ให้ถอื ตามทีป่ รากฏในบัญชีค่มู อื ผู้
ซือ้ หรือใบแทรกคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้ ถึงเดือนก่อนหน้าทีจ่ ะประกาศซือ้ หรือ
จ้าง
ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุท่อี ยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับ
ใบอนุ ญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยแนบใบรับ มาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุ นั น้ ได้ร ับ การรับรองระบบคุ ณภาพ หรือ
ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้ร บั การจดทะเบียนผลิต ภัณฑ์ไ ว้ก บั กระทรวง
อุต สาหกรรมภายในสิบ วันทํา การ นับ จากวัน ถัด จากวัน เสนอราคา แต่ ท งั ้ นี้ จ ะต้อ งก่ อ นการ
พิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็ นผูเ้ สนอราคาพัสดุท่ไี ด้รบั การรับรอง
ระบบคุ ณภาพ หรือได้รบั ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้ร บั การจดทะเบีย น
ผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
(10) ในกรณีทไ่ี ด้ดาํ เนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แล้ว แต่ไม่สามารถซือ้
หรือจ้างได้ ให้ดาํ เนินการซือ้ หรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รบั พิจารณารายนัน้ แล้วแต่กรณี
(11) การซือ้ และการจ้างนอกจากทีก่ ล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่
รวมถึงการจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดเงื่อนไขให้ผูเ้ สนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศทีผ่ ลิต
ด้วย ในกรณีทผี่ ูเ้ สนอราคาผลิตภัณฑ์ทม่ี แี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็ นกิจการ
ของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุท่มี ไิ ด้มแี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็ น
กิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผูเ้ สนอราคารายตํ่าสุด ให้ต่อรองราคาของผูเ้ สนอราค
พัสดุทม่ี แี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็ นกิจการของคนไทยรายทีเ่ สนอถูกต้องตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และเสนอ
ราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
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-14(12) การเปรียบเทียบราคา ให้พจิ ารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้
พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้ประกาศให้ผู้
เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
(13) ราคาทีซ่ อ้ื หรือจ้าง ให้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดสําหรับวิธซี อ้ื หรือวิธี
จ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซือ้ หรือการจ้าง ทีด่ าํ เนินการด้วยเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือซึง่ ไม่สามารถเจรจา
กับแหล่งเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือเพื่อกําหนดเงือ่ นไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมพัสดุทผ่ี ลิตในประเทศไทยหรือเป็ นกิจการของคนไทยให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทํา
ได้
ในกรณีท่พี สั ดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและ
จําเป็ น
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน
หรือผูผ้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แต่ละราย ถ้ามีลกั ษณะ
ที่เป็ นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รว่ มกัน” ให้นบั ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ น
หนึ่งรายเท่านัน้
วธีิ ซื้อและวธีิ จ้าง
9
ข้อ 12 การซือ้ หรือการจ้างกระทําได้ 5 วิธี คือ
(1) วิธตี กลงราคา
(2) วิธสี อบราคา
(3) วิธปี ระกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
(5) วิธกี รณีพเิ ศษ
การซื้อหรือการจ้างตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ให้กระทําได้ดว้ ยระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก รมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่น กํ า หนด ในกรณี ท่ีไ ม่ มี
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวกําหนดไว้ ให้นําหลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้มสี ถานทีก่ ลางสําหรับเป็ นศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
2
ข้อ 13 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
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ข้อ 14 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2
ข้อ 15 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้
หนึ่งซึง่ มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
7
ข้อ 16 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 13 และข้อ 14 ถ้าผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ าง
เห็นสมควรจะสังให้
่ กระทําโดยวิธกี าํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินทีส่ งู กว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครัง้ เดียวกัน เพื่อให้
วงเงินตํ่ากว่าทีก่ ําหนดโดยวิธหี นึ่งวิธใี ด หรือเพือ่ ให้อํานาจสั ่งซือ้ สั ่งจ้างเปลีย่ นไปจะกระทํามิได้
เว้นแต่การแบ่งซือ้ แบ่งจ้างวัสดุทง่ี า่ ยต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดําเนินการซือ้ หรือจ้าง
ในครัง้ เดียวกันทัง้ จํานวนเงิน
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งั ่
จ้างจะสังให้
่ กระทําตามวงเงินทีส่ ญ
ั ญาเงินกูห้ รือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
9
ข้อ 17 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซือ้ ครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้
กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นพัสดุทจ่ี ะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่า
ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัติใ ห้มีฐ านะเป็ น
ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็ นพัสดุทต่ี อ้ งซือ้ เร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
(3) เป็ นพัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ
(4)
เป็ นพัสดุท่โี ดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคที่
จําเป็ นต้องระบุย่หี อ้ เป็ นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ ง หรือยา
รักษาโรคทีไ่ ม่ตอ้ งจัดซือ้ ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
(5) เป็ นพัสดุทเ่ี ป็ นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างซึง่ จําเป็ นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง
(6) เป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
(7) เป็ นพัสดุท่มี คี วามต้องการใช้เพิม่ ขึน้ ในสถานการณ์ท่จี ําเป็ น หรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และจําเป็ นต้องซือ้ เพิม่ (Repeat Order)
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
9
ข้อ 18 การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นงานทีต่ อ้ งจ้างช่างผูม้ ฝี ีมอื โดยเฉพาะ หรือผูม้ คี วามชํานาญเป็ นพิเศษ
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-16(2) เป็ นงานจ้างซ่อมพัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน
จึงประมาณค่า ซ่อ มได้ เช่น งานจ้า งซ่อ มเครื่อ งจัก ร เครื่อ งมือ กล เครื่อ งยนต์ เครื่อ งไฟฟา้
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(3) เป็ นงานทีต่ อ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่
(4) เป็ นงานทีไ่ ด้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
(5) เป็ นงานทีจ่ ําเป็ นต้องการจ้างเพิม่ ในสถานการณ์ทจ่ี ําเป็ น หรือเร่งด่วน หรือ
เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และจําเป็ นต้องจ้างเพิม่ (Repeat Order) ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 19 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างจาก
ส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่ วยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุ มตั ใิ ห้ซ้อื หรือ
จ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้าง และกรณีน้ีให้รวมถึง
หน่วยงานอื่นทีม่ กี ฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
3
ข้อ 20
ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดนิ และหรือ
สิง่ ก่อสร้างตามข้อ 21 ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงานเสนอผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะซือ้ หรืองานทีจ่ ะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้าง
ครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือทีจ่ ะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้
(5) กําหนดเวลาทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุนนั ้ หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
(6) วิธที จ่ี ะซือ้ หรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้างโดยวิธนี นั ้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นใน
การซือ้ หรือจ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
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-17การซือ้ หรือจ้างโดยวิธตี กลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซือ้ หรือ
จ้างโดยวิธพี เิ ศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ 17 (2) หรือข้อ 18 (3) ซึง่ ไม่อาจทํารายงานตามปกติได้
เจ้าหน้ าที่พสั ดุหรือเจ้าหน้ าที่ผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนัน้ จะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะรายการทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นก็ได้
ข้อ 21 ก่อนดําเนินการซื้อทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง ให้เ จ้าหน้าทีพ่ สั ดุทํา
รายงาน เสนอต่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีต่ อ้ งซือ้
(2) รายละเอียดของทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างทีต่ อ้ งการซือ้ รวมทัง้ เนื้อทีแ่ ละ
ท้องทีท่ ต่ี อ้ งการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องทีน่ นั ้
(4) ราคาซือ้ ขายของทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจ่ ะซือ้ ครัง้ หลังสุด
ประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินทีจ่ ะซือ้ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซือ้ ในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซือ้ ในครัง้
นัน้
(6) วิธที จ่ี ะซือ้ และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ โดยวิธนี นั ้
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการซือ้
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซือ้ ทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างให้ตดิ ต่อกับเจ้าของโดยตรง
ข้อ 22 เมื่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเ่ สนอตามข้อ
20 หรือข้อ 21 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการตามวิธกี ารซือ้ หรือการจ้างนัน้ ต่อไปได้
การคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ เบือ้ งต้นในการซื้อและการจ้าง
3
ข้อ 23
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัติ เบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง ให้กระทําได้ในกรณีท่จี ําเป็ นต้องจํากัดเฉพาะผูท้ ่มี ี
ความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ประกาศให้ผทู้ ส่ี นใจทราบโดยเปิ ดเผย
ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทํารายงานเสนอขออนุมตั หิ วั หน้า
่
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ พร้อมด้วย
เอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานทีจ่ ะต้องซือ้ หรือจ้าง
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-18(3) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ซึง่ เป็ นเกณฑ์ความต้องการขัน้ ตํ่า เช่
ประสบการณ์และผลงานทีผ่ า่ นมา สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และโรงงาน
ฐานะการเงิน เป็ นต้น
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
่
ข้อ 24 เมือ่ หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการ
่
อนุมตั ใิ นข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทําประกาศเชิญชวนเพือ่ คัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของทีต่ อ้ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ้ งการจ้าง
(2) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้ สนอทีม่ ลี กั ษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือและโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑ์ทวไปในการพิ
ั่
จารณาคัดเลือก
(6) สถานทีใ่ นการขอรับหรือขอซือ้ เอกสารคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ในประกาศครัง้ แรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิ ดการรับข้อเสนอ
และ เปิ ดซองข้อเสนอ พร้อมทัง้ ประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุทต่ี ้องการซื้อ
หรือ งานที่ต้อ งการจ้า งและกํา หนดเวลาให้พ อเพีย งเพื่อ เปิ ด โอกาสให้แก่ ผู้ท่ีส นใจจัด เตรีย ม
ข้อเสนอ ทัง้ นี้ จะต้องกระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผูม้ ี
อาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือโฆษณาด้วยวิธอี ่นื อีกก็ได้
สําหรับ การคัดเลือกผู้มีคุ ณสมบัติเ บื้องต้น ในการประกวดราคานานาชาติใ ห้
ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
แหล่งเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย
9
่
ข้อ 25 ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บื้องต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอย่างน้อยสีค่ น โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ่ไี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ และจะต้องมี
ผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ อย่างน้อยหนึ่งคน
การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่น เป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการพิจ ารณาคัด เลื อ กผู้ มีคุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้ น มีห น้ า ที่ พิจ ารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หวั หน้ าฝ่ายบริหารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด
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-19ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
่
ได้รบั ไว้ ทัง้ หมดต่อหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เพือ่ พิจารณาประกาศรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซือ้ หรือจ้างต่อไป
ข้อ 26 หลังจากทีไ่ ด้มกี ารประกาศรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซือ้ การ
จ้างแล้วให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ป่ี ระสงค์ขอเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกยืน่ คําขอได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกตามข้อ 24 และข้อ 25
ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผูม้ ี
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซือ้ การจ้างทีไ่ ด้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี
กรรมการ
่
ข้อ 27 ในการดําเนินการซือ้ หรือการจ้างแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้
พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
่
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝายบริ
หารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุท่ที ําให้การรายงาน
่
ล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาขยายเวลา
ให้ตามความจําเป็ น
9
ข้อ 28 คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการ
อื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ ในกรณี
จําเป็ นหรือเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นอีกไม่เกิน
่
สองคน ร่วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้หวั หน้าฝาย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ กรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทํา
หน้าทีป่ ระธานกรรมการแทน
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-20การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่นเป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่
กรณี
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิ ดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้ว
ประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบตั หิ น้าที่ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการในเวลานัน้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะข้อ 35 (1) หรือ
่
ข้อ 42 แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธานกรรมการซึง่ หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ เพือ่ ดําเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้างครัง้ เดียวกัน ห้ามแต่งตัง้ ผู้ท่ีเป็ นกรรมการรับและเปิ ดซอง
ประกวดราคาเป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ตรวจการจ้าง
คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา ควร
แต่งตัง้ ผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย
สําหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตัง้ ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ คนหนึ่งซึง่ มิใช่ผจู้ ดั ซือ้ หรือจัดจ้างเป็ นผูต้ รวจรับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้อ 29 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการ
มาพร้อ มกัน ไม่น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวนกรรมการทัง้ หมด ให้ป ระธานกรรมการและ
กรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถอื มติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทาํ บันทึกความเห็น
แย้งไว้ดว้ ย
่
ข้อ 30 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของ
งานก่อสร้างจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด หรือข้าราชการในสังกัดอื่นตามที่ได้รบั ความ
ยินยอมจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผูน้ นั ้ แล้วแต่
กรณี ในกรณีท่ลี กั ษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็ นต้องใช้ความรูค้ วามชํานาญหลายด้าน จะ
แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็ นกลุ่มบุคคลก็ได้
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-21ผู้ควบคุ มงานควรมีคุ ณวุ ฒ ิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมี
คุณวุฒไิ ม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็ นจะต้องจ้างทีป่ รึกษาหรือเอกชนเป็ นผูค้ วบคุมงานแทนข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ในส่วนที่ 3 หรือส่วนที่
4 แล้วแต่กรณี
9
ข้อ 31 ในการซือ้ หรือจ้างทําพัสดุทม่ี เี ทคนิคพิเศษ และจําเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
่
ในการพิจารณาเป็ นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ที่จะขอทําความตกลงกับผูว้ ่าราชการจังหวัด เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในขัน้ ตอนหนึ่งขัน้ ตอนใดได้ตามความ
จําเป็ น โดยให้ดาํ เนินการจ้างโดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ในส่วนที่ 3
วธีิ ตกลงราคา
ข้อ 32 การซือ้ หรือจ้างโดยวิธตี กลงราคา ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุตดิ ต่อตกลงราคา
กับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างโดยตรง แล้วให้หวั หน้ าเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากตามข้อ 22
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคาในกรณีจําเป็ นและเร่งด่วนที่เกิดขึน้ โดย
ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้
ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการนัน้ ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และเมื่อผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งั ่
จ้างให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุ โลม
วธีิ สอบราคา
ข้อ 33 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทต่ี อ้ งการซือ้ และจํานวนทีต่ อ้ งการหรือแบบรูป
รายการละเอียดและปริมาณงานทีต่ อ้ งการจ้าง
ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องดูสถานที่ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมประกอบตามวรรคหนึ่ง
ให้กาํ หนดสถานที่ วัน เวลาทีน่ ดั หมายไว้ดว้ ย
(2) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1)
โดยให้ผเู้ สนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณีจาํ เป็ นให้ระบุผเู้ ข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
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-22(4) ถ้าจําเป็ นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การ
ตรวจทดลองและเหลือไว้สาํ หรับการทําสัญญาด้วย ทัง้ นี้ ให้มขี อ้ กําหนดไว้ดว้ ยว่าทางราชการไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบตัวอย่างนัน้
(5) สถานทีต่ ดิ ต่อเกีย่ วกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีทม่ี กี ารขายให้ระบุราคา
ขายไว้ดว้ ย
(6) ข้อกําหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทัง้ สิน้ และราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทัง้ ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อ
หน่วย หรือต่อรายการ ในกรณีทไ่ี ม่ได้กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พจิ ารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวม
ทัง้ สิน้ เป็ นตัวเลขและต้องมีตวั หนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือ
เป็ นสําคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผูเ้ ข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคา
ด้วย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าทีจ่ ําเป็ นต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ และมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ย่นื ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะ
ถอนคืนมิได้
(9) กําหนดสถานทีส่ ง่ มอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซือ้ )
หรือกําหนดวันทีจ่ ะเริม่ ทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(11) ข้อกําหนดให้ผเู้ สนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซื้อการจ้าง
ครัง้ นัน้ และ ส่ง ถึง หน่ ว ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่ อนวันเปิ ดซอง โดยให้ส่ งเอกสาร
หลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สําหรับกรณีทจ่ี ะให้มกี ารยื่นซองทางไปรษณียไ์ ด้ ให้กําหนดวิธกี ารปฏิบตั ไิ ว้ให้
ชัดเจนด้วย
(12) กําหนดเงือ่ นไขในการสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูท้ ไ่ี ม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ทางราชการเป็ นผูท้ ง้ิ งาน
(13) ข้อกําหนดว่าผูเ้ ข้าเสนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกให้ไปทําสัญญาจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ 133 และข้อ 134
(14) ร่า งสัญ ญา รวมทัง้ การแบ่ ง งวดงาน การจ่ า ยเงิน เงื่อ นไขการจ่ า ยเงิน
ล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ
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-23(15) ข้อสงวนสิทธิว่า หน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นจะไม่พิจารณาผู้
เสนอราคาที่เป็ นผูท้ ้งิ งานของทางราชการหรือผูท้ ้งิ งานของทางหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ และหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิทจ่ี ะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือก
ซื้อหรือจ้าง โดยไม่จาํ ต้องซื้อหรือจ้างจากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมทัง้ จะพิจารณายกเลิกกา
สอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ง้ิ งาน หากมีเหตุทเ่ี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทํา
ไปโดยไม่สจุ ริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
9
ข้อ 34 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ก่อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไม่น้อยกว่าสีส่ บิ ห้าวัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือโดย
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้มากทีส่ ุดเท่า ที่จ ะทํา ได้ แต่ ท งั ้ นี้ ต้อ งไม่น้ อ ยกว่า ห้า ราย กับ ให้ปิ ด
ประกาศเผยแพร่ก ารสอบราคาไว้โ ดยเปิ ด เผย ณ ทีท่ ําการของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ นัน้ หรือตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้ าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซือ้ การจ้างครัง้ นัน้ และส่งถึงหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นผูด้ ําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิ ดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีท่หี น่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ กําหนดให้กระทําได้
(3) ให้เจ้าหน้าทีล่ งรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาทีร่ บั ซองไว้ทซ่ี อง
ด้วย ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผยู้ ่นื ซอง สําหรับกรณีทเ่ี ป็ นการ
ยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ ลงรับจาก
ไปรษณีย์ เป็ นเวลารับซองและให้สง่ มอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทนั ที
(4) ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซอง
และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ว ให้สง่ มอบซองเสนอราคาพร้อมทัง้ รายงานผลการ
รับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพือ่ ดําเนินการต่อไป
ข้อ 35 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้
(1)
เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ท่กี ําหนด และ
ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
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-24(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตาม (2) ทีม่ ี
คุณภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซ้อื
หรือจ้างจากรายทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว ซึง่ เสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณีท่ผี ูเ้ สนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่ว
การบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ในเวลาที่กํ า หนดตามเอกสารสอบราคา ให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผูเ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอ
ราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธยี น่ื ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
สูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 36
(4) ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้สงจ้
ั ่ างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ และ
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
3
ข้อ 36 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาทีป่ รากฏว่า ราคาของผูเ้ สนอราคา
ตํ่าสุดรายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างตามข้อ 35 (3) ยังสูงกว่ากว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้างให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผูเ้ สนอราคารายนัน้ มาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าทีจ่ ะทําได้ หากผูเ้ สน
ราคารายนัน้ ยอมลดราคาแล้วราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่
ส่วนทีส่ ูงกว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลง
อีกแต่ส่วนทีส่ งู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็น
ว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซือ้ หรือจ้างทุกรายตามข้อ 35 (3) มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธยี ่นื ซองเสนอ
ราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถอื ว่ารายนัน้ ยืนราคาตามที่
เสนอไว้เดิม หากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุดในการต่อรองราคาครัง้ นี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้
หรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนทีส่ ูงกว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้ และเมื่อมี
ราคาซือ้ หรือจ้างเพิม่ ขึน้ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ด้วย
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-25(3) ถ้าดําเนิ น การตาม (2) แล้ว ไม่ไ ด้ผ ล ให้เ สนอความเห็น ต่ อ ผู้ส ั ่งซื้อ หรือ
ผู้ส ั ่งจ้า ง เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอ
เงินเพิม่ เติม หรือยกเลิกการสอบราคา เพือ่ ดําเนินการสอบราคาใหม่
วธีิ ประกวดราคา
ข้ อ 37
ให้เ จ้า หน้ า ที่พ สั ดุ จ ดั ทํา เอกสารประกวดราคาตามตัว อย่า งที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือตามแบบทีผ่ ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด
แล้ว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็ นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ ําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการ
่
เสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ั
เห็นว่าจะมีปญหาในทางเสี
ย เปรียบหรือไม่ร ดั กุ มพอ ก็ใ ห้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดั ทําเป็ นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ้ งการจ้าง
(2) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4) สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซือ้ เอกสารการประกวดราคาและ
ราคาของเอกสาร
(5) แหล่งเงินกูแ้ ละประเทศผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา
นานาชาติ
9
ข้อ 38 การซื้อหรือจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุมหี น้าที่
รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพร่ขา่ ว และการปิดประกาศประกวดราคาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการดังนี้
(1) ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ทีท่ ําการของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
(2) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย
(4) ส่งไปเผยแพร่ทศ่ี นู ย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
(5) ส่งให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
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-26(6) ส่งประกาศให้จงั หวัด อําเภอ กิง่ อําเภอ ปิ ดประกาศไว้ทศ่ี าลากลางจังหวัด ที่
ทําการปกครองอําเภอ ทีท่ าํ การปกครองกิง่ อําเภอ ตามลําดับ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หรือตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เห็นควร จะส่งประกาศไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธี
อื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไป
พร้อมกันด้วย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนวันรับซอง
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า 20 วัน
สํา หรับ การซื้อ หรือจ้า งโดยวิธีป ระกวดราคานานาชาติ ให้ห น่ ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้อ 39 การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทัง้ คุณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที่ท่ผี ูต้ ้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
และไม่เป็ นเขตหวงห้าม กับจะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรือ
ขอซือ้ ทีม่ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ อย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มเี งื่อนไขอื่นในการให้
หรือขาย ทัง้ นี้ ให้เผือ่ เวลาไว้สาํ หรับการคํานวณราคาของผูป้ ระสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้อง
เริม่ ดําเนินการ ให้หรือขายก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน และให้มชี ่วงเวลาในการ
ให้หรือขาย ไม่น้อยกว่า 10 วันด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารขาย ให้กาํ หนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายทีท่ างราชการจะต้องเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานัน้
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาใหม่ให้ผู้รบั
หรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ ก่อน มีสทิ ธิใช้เอกสารประกวดราคานัน้
หรือได้รบั เอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซือ้ เอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ 40 ก่อนวันเปิ ดซองประกวดราคา หากมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องชีแ้ จง หรือให้
รายละเอีย ดเพิ่ม เติม เพื่อ ประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น หรือ มีค วาม
จําเป็ นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดทีเ่ ป็ นสาระสําคัญซึง่ มิได้กาํ หนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาตัง้ แต่ต้นให้จดั ทําเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิม่ เติม และดําเนินการตามข้อ 38
โดยอนุ โลม กับแจ้งเป็ นหนังสือให้ผทู้ ข่ี อรับหรือขอซือ้ เอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็ นเหตุให้ผเู้ สนอราคาไม่สามารถยื่นซอง
ประกวดราคาได้ท นั ตามกําหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซอง
ประกวดราคาตามความจําเป็ นด้วย
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-27ข้อ 41 นอกจากกรณีที่กํา หนดไว้ตามข้อ 40 เมื่อถึง กําหนดวันรับ ซอง
ประกวดราคา ห้า มมิใ ห้ร่น หรือ เลื่อ น หรือ เปลี่ย นแปลงกํ า หนดเวลารับ ซอง และเปิ ด ซอง
ประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจ์ ะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึ่ง
กําหนดให้มกี ารยืน่ ซองทางไปรษณียไ์ ด้ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ 34 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
3
ข้อ 42 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับ
บันทึกไว้ทห่ี น้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(2)
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และให้เจ้าหน้าที่
การเงิน ออกใบรับให้แก่ผยู้ ่นื ซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึก
ในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็ นหนังสือคํ้าประกัน ให้สง่ สําเนาหนังสือคํ้าประกันใ
ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ผูอ้ อกหนังสือคํ้าประกันทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับด้วย
(3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเ้ สนอราคาพร้อม
ทัง้ พัสดุตวั อย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บนั ทึกใน
รายงานไว้ดว้ ย
(4) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 (9)
(5) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมกับบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานต่ างๆ ของผู้เสนอราคาทุ กราย โดยเปิ ดเผยตามเวลาและสถานที่ท่ีกําหนด และให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ท่ีมีก ารยื่น ซองข้อ เสนอทางเทคนิ ค และข้อ เสนออื่น ๆ แยกจากซอง
ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขทีไ่ ด้กําหนดไว้ตาม
ข้อ 47 และข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรค
หนึ่ง โดยให้เป็ นหน้าทีข่ อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทีจ่ ะต้องดําเนินการ
ต่อไป
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึก
รายงานการดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ
พัสดุตวั อย่างแคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้อง
ตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคา
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-28ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนด
ในเอกสารประกวดราคาในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทําให้เกิดการ
ได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บต่อ ผูเ้ สนอราคารายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อน
ปรนให้ผเู้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตดั ผูเ้ ข้าประกวดราคารายนัน้ ออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้ สนอราคารายใดก็
ได้ แต่จะให้ผเู้ สนอราคารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิง่ ของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาที่
ตรวจสอบแล้วตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แล้วเสนอให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว ซึง่ เสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณีท่ผี ูเ้ สนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่ว
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการ
พิจารณาจาก ผูเ้ สนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ
ถ้าผูเ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคา
ใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธยี น่ื ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างสูง
กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 36
โดยอนุ โลม
(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผู้สงซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ และ
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 44 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พจิ ารณาตามข้อ
43 (1) แล้วปรากฏว่า มีผเู้ สนอราคารายเดียวหรือมีผเู้ สนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตาม
รายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผู้
สังซื
่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเห็น ว่า มีเ หตุ ผ ลสมควรที่จะดํา เนิ น การต่ อ ไปโดยไม่ต้อ งยกเลิก การประกวดราคาก็ใ ห้
ดําเนินการตามข้อ 43 (2) โดยอนุโลม
ข้อ 45 ในกรณีไม่มผี เู้ สนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียด
และเงื่อ นไขที่กํ า หนด ให้เ สนอผู้ส งั ่ ซื้อ หรือ ผู้ส งั ่ จ้า งยกเลิก การประกวดราคาครัง้ นั น้ เพื่อ
ดําเนินการการประกวดราคาใหม่ หากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้
ผลดีจะสังให้
่ ดาํ เนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ตามข้อ 17 (6) หรือข้อ 18 (4) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
ข้อ 46 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซือ้ หรือจ้าง
กับ ผูเ้ สนอราคารายใด ถ้ามีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
เป็ นเหตุ ให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสาร
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-29ประกวดราคา ซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้ ข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
หรือผูส้ งจ้
ั ่ างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้
ข้อ 47 การซือ้ หรือการจ้างทีม่ ลี กั ษณะจําเป็ นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
และหรือข้อกําหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึง่ อาจจะมีขอ้ เสนอทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็ น
ั
ั
เหตุให้มปี ญหาในการพิ
จารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดั
งกล่าวจําเป็ นต้องให้มกี ารปรับปรุง
ข้อ เสนอให้ค รบถ้ ว น และเป็ น ไปตามความต้ อ งการก่ อ นพิจ ารณาด้า นราคา ให้ถือ ปฏิบ ัติ
เช่นเดียวกับการประกวดราคาทัวไป
่ เว้นแต่การกําหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคา
โดยแยกเป็ น
(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(2) ซองข้อเสนอด้านราคา
ทัง้ นี้ ให้กําหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาด้วย
ข้อ 48 เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ 47 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาทําหน้าทีเ่ ปิดซองเทคนิคของผูเ้ สนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ 42 (5)
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 47 โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ 43 ในส่วนทีไ่ ม่ขดั กับการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผูเ้ ข้าเสนอราคาทุกรายและ
คัดเลือกเฉพาะรายทีเ่ สนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ มากที่สุด ในกรณีจําเป็ นสามารถเรียกผูเ้ สนอราคามาชี้แจงในรายละเอียด
ข้อเสนอเป็ นการเพิม่ เติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(2) เปิ ดซองราคาเฉพาะรายทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับ
รายทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้สง่ คืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิ ดซอง
ข้อ 49 การซือ้ หรือการจ้างทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการ
เงินมาด้วย ให้กาํ หนดให้ผเู้ สนอราคายืน่ ซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิ ดซอง
ข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิ ดซองราคาตามข้อ 48 (2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบ
ต่อไป ทัง้ นี้ ให้กําหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารการ
ประกวดราคาด้วย
วธีิ พิ เศษ
9

่
ข้อ 50 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพือ่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็ นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธเี จรจาตกลงราคา
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ในกรณีเป็ นพัสดุทต่ี ้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่หน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้เชิญผูม้ อี าชีพขายพัสดุนนั ้ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคา
ทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าทีจ่ ะทําได้
(3) ในกรณีเป็ นพัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้า
่
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อติดต่อสังซื
่ ้อโดยตรงจากต่างประเทศ
หรือสืบราคาจากต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอื่น
ในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซือ้ โดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศให้ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มอี ยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่
กรณีทไ่ี ม่มสี าํ นักงานในประเทศ ให้ตดิ ต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้
(4) ในกรณีเป็ นพัสดุทโ่ี ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคที่
จําเป็ นต้องระบุยห่ี อ้ เป็ นการเฉพาะ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ (2)
(5) ในกรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี ให้สบื ราคาจาก
ผูม้ อี าชีพขายพัสดุนัน้ โดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิก
ไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายทีเ่ ห็นสมควรซือ้ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(6) ในกรณีพสั ดุทเ่ี ป็ นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างซึง่ จําเป็ นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง ให้
เชิญเจ้าของทีด่ นิ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด
หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(7) ในกรณีทเ่ี ป็ นพัสดุทไ่ี ด้ซอ้ื ไว้แล้ว แต่มคี วามจําเป็ นต้องใช้เพิม่ ในสถานการณ์ท่ี
จําเป็ น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้เจรจากับ
ผูข้ ายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ส้นิ สุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้มกี ารขาย
พัสดุตามรายละเอียดและราคาทีต่ ่าํ กว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงือ่ นไขทีด่ กี ว่าหรือเงือ่ นไขเดิม โดย
คํานึงถึงราคาต่อหน่ วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บงั เกิดผลประโยชน์สูงสุดที่หน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะได้รบั
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
่
ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผู้สงซื
ั ่ ้อเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ และหัวหน้ าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
9
่
ข้อ 51
การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพือ่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (1) (2) และ (3) ให้เชิญผูม้ อี าชีพรับจ้าง
ทํางานนัน้ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
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-31(2) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (4) กรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการจ้างโดย
วิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี ให้สบื ราคาจากผูม้ อี าชีพรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการ
สอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายทีเ่ ห็นสมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคา ลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(3) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (5) ให้เจรจากับผูร้ บั จ้างรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึง่ ยังไม่สน้ิ สุดระยะเวลาการส่งมอบเพือ่ ขอให้มกี ารจ้างตามรายละเอียด และราคาที่
ตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บงั เกิดผลประโยชน์
สูงสุดทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะได้รบั
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
่
ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผูส้ งจ้
ั ่ างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และหัวหน้ าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
วธีิ กรณี พิ เศษ
่
ข้อ 52 การดําเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างจากผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามข้อ 19 ได้
โดยตรง เว้นแต่การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่
่
พัสดุจดั ซือ้ หรือจ้างได้ภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่
3

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ 53 การซือ้ ยาของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้จดั ซือ้ ตามชื่อ
สามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามทีค่ ณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา
กําหนด
ข้อ 54 การซือ้ ยา และเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีด
ยา เฝื อก วัสดุ ทนั ตกรรม ฟิ ล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภ ณ
ั ฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิต
ออกจําหน่ ายแล้วให้จดั ซือ้ จากองค์การเภสัชกรรม โดยให้ดําเนินการด้วยวิธกี รณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้
ราคายาที่อ งค์ก ารเภสัช กรรมจํ า หน่ า ยต้อ งไม่สูง กว่ า ราคากลางของยาชื่อ สามัญ เดีย วกัน ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3
ข้อ 55 การซือ้ ยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
ซึง่ องค์การเภสัชกรรมมิได้เป็ นผูผ้ ลิต แต่มจี ําหน่ าย หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะจัดซื้อ
จากองค์การเภสัชกรรมหรือผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
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-32(1) การจัดซือ้ โดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคา ให้หน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครัง้ และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวด
ราคา ปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากัน หรือตํ่ากว่าผูเ้ สนอราคารายอื่น ให้หน่ว
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซือ้ จากองค์การเภสัชกรรม
(2) การจัดซือ้ โดยวิธตี กลงราคาหรือวิธพี เิ ศษ ให้ซอ้ื ในราคาทีไ่ ม่สงู กว่าราคากลาง
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้อ 56 ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุ นให้
ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาจากหน่ วยงานใด ก็ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จัดซื้อ
ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธกี รณีพเิ ศษด้วย
อํานาจในการสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ าง
ข้อ 57 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างทุกวิธที ใ่ี ช้จ่ายจากเงินรายได้ นอกจากทีก่ ําหนดไว้
ในข้อ 58 และข้อ 59 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูม้ ี
อํานาจสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
9
ข้อ 58 นอกจากวิธพี เิ ศษตามข้อ 59 และวิธกี รณีพเิ ศษตามข้อ 60 การสังซื
่ อ้
หรือสังจ้
่ างครัง้ หนึ่ง จากเงินอุดหนุ น เงินกูภ้ ายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทัง้ หมด
่
หรือบางส่วน ให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1) การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึง่ มีวงเงิน
เกิน 300,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(2) การสัง่ ซื้ อ หรือ สัง่ จ้ า งขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล ซึ่ ง มีว งเงิน เกิ น
100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่หาก
มีวงเงินเกิน 200,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
9
ข้อ 59 การสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างโดยวิธพี เิ ศษครัง้ หนึ่ง จากเงินอุดหนุ น เงินกู้
่
ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
(1) การสัง่ ซื้อ หรือ สัง่ จ้า งโดยวิธีพิเ ศษขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด และ
เทศบาล ซึง่ มีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(2) การสั ่งซื้อ หรือ สั ่งจ้า งโดยวิธ พี เิ ศษขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล ซึ่ง มี
วงเงิน เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
นายอําเภอ แต่หากมีวงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการ
จังหวัด
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-33่
ข้อ 60 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
่ ิ ่
การจายเงนลวงหน้
า
3
ข้อ 61 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างจะกระทํา
่
มิได้ เว้นแต่หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่ามีความจําเป็ น
จะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงือ่ นไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การซือ้ หรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซือ้ หรือราคาจ้าง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่ วยงานอื่นใน
ต่างประเทศ ซึง่ ต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซือ้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
หรือพัสดุอ่นื ซึ่งจําเป็ นต้องซื้อจากผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจําหน่ ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้
ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศหรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนด
แล้วแต่กรณี
(3) การบอกรับวารสารหรือการสังจองหนั
่
งสือ หรือการจัดซือ้ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป
(CD-ROM) ทีม่ ลี กั ษณะจะต้องบอกรับเป็ นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็ นวาระดังเช่น
วารสาร หรือการบอกรับเป็ น สมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ป ระโยชน์ เ รียกค้น หา
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าทีจ่ ่าย
จริง
(4) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
สิบ ห้า ของราคาซื้อ หรือ ราคาจ้า ง แต่ ท ัง้ นี้ จะต้อ งกํ า หนดอัต ราค่ า พัส ดุ ห รือ ค่ า จ้า งที่จ ะจ่ า ย
ล่วงหน้าไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
(5) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ้
หรือราคาจ้าง
ข้อ 62 การจ่ายเงินให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธใี ช้ดราฟต์กรณีทว่ี งเงินไม่เกิน 50,000 บาท
หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุท่สี งซื
ั ่ ้อ ให้กระทําได้โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
จ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ 63 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 61 (1) (2) และ (3) ไม่
ต้องเรียกหลักประกัน
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-34ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 61 (4) และ (5) ผูข้ ายหรือผู้
รับจ้างจะต้องนํ าพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประก
เงินทีร่ บั ล่วงหน้าไปนัน้
การตรวจรับพัสดุ
ข้อ 64 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใ้ ช้พสั ดุนัน้ หรือสถานที่ซ่งึ กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ ่นื ในกรณีทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รบั
่
อนุมตั จิ ากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้ สําหรับกรณีทม่ี ี
การทดลองหรือ ตรวจสอบในทางเทคนิ ค หรือ ทางวิท ยาศาสตร์ จะเชิญ ผู้ชํ า นาญการหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุนนั ้ มาให้คาํ ปรึกษา หรือส่งพัสดุนนั ้ ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒนิ นั ้ ๆ ก็ได้
ในกรณีจาํ เป็ นทีไ่ ม่สามารถตรวจนับเป็ นจํานวนหน่วยทัง้ หมดได้ ให้ตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนําพัสดุมาส่ง และให้
ดําเนินการให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ดุ
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างได้
ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนําพัสดุนนั ้ มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผูข้ ายหรือผู้
รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
่
เบิกจ่ายเงินของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หวั หน้าฝายบริ
หารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
ในกรณีท่เี ห็นว่าพัสดุทส่ี ่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
่
หรือ ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เพือ่ ทราบหรือสังการแล้
่
วแต่กรณี
(5) ในกรณีทผ่ี ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่ง
มอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทัง้ หมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้
่
ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนทีถ่ ูกต้อง โดยถือปฏิบตั ติ าม (4) และโดยปกติให้รบี รายงานหัวหน้าฝาย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อแจ้งให้ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างทราบภายใน 3
วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ทงั ้ นี้ไม่ตดั สิทธิของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะ
ปรับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างในจํานวนทีส่ ง่ มอบทีส่ ง่ มอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนัน้
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-35(6) การตรวจรับพัสดุทป่ี ระกอบกันเป็ นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างยังมิได้ส่งมอบ
่
พัสดุนนั ้ และโดยปกติให้รบี รายงานหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
เพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ทีต่ รวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้
่
ให้เสนอหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสังการ
่
ถ้า
่
หัว หน้ า ฝายบริ
ห ารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น สัง่ การให้ร ับ พัส ดุ นั น้ ไว้ จึง
ดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี
่ าง
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานกอสร้
ข้อ 65 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทีผ่ ู้
ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุก
สัปดาห์ รวมทัง้ รับทราบหรือพิจารณาการสังหยุ
่ ดงาน หรือพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงาน
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาสังการต่
่
อไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมขี อ้ สงสัย หรือมีกรณีทเ่ี ห็นว่าตามหลัก
วิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็ นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ในสัญญาหรือทีต่ ก
ลงให้ทาํ งานจ้างนัน้ ๆ โดยให้มอี าํ นาจสังเปลี
่ ย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพือ่ ให้เป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญา
(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานทีผ่ รู้ บั จ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่
ประธานกรรมการได้รบั ทราบการส่งมอบงาน และให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ดุ
(4)
เมื่อตรวจเห็นว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาแล้วให้ถอื ว่าผูร้ บั จ้างส่งมอบงานครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างส่ง
งานจ้างนัน้ และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบตั งิ านทัง้ หมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผรู้ บั จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ 1 ฉบับ เพื่อ
ทําการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
่
และรายงานให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
ในกรณีทเ่ี ห็นว่าผลงานทีส่ ่งมอบทัง้ หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรูป
่
รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เพือ่ ทราบหรือสังการแล้
่
วแต่กรณี
(5) ในกรณีทก่ี รรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้ง
่
ไว้ให้เสนอหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจารณาสังการ
่
ถ้า
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หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการให้
่
ตรวจรับงานจ้างนัน้ ไว้ จึง
จะดําเนินการตาม (4)
3

ข้อ 66 ผูค้ วบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้
(1)
ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ ก่ี ําหนดไว้ในสัญญา หรือทีต่ กลงให้
ทํางานจ้างนัน้ ๆ ทุกวัน ให้เป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุก
ประการ โดยสังเปลี
่ ่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตาม
หลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผูร้ บั จ้างขัด
ขืนไม่ปฏิบตั ิตาม ก็สงให้
ั ่ หยุดงานนัน้ เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน
จนกว่าผูร้ บั จ้างจะยอมปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามคําสัง่ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทันที
(2)
ในกรณีทป่ี รากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันหรือเป็ นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนัน้ จะได้เ ป็ น ไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มนคงแข็
ั่
งแรง หรือไม่เป็ นไปตามหลัก
วิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สงพั
ั ่ กงานนัน้ ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็ น
รายวันพร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทม่ี กี ารหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุ กสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่
เจ้า หน้ า ที่พ ัส ดุ เมื่อ เสร็จ งานแต่ ล ะงวด โดยถือ ว่ า เป็ น เอกสารสํ า คัญ ของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูม้ หี น้าที่
การบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างให้ระบุรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและ
วัสดุทใ่ี ช้ดว้ ย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูร้ บั จ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนด
ส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผู้รบั จ้างว่าเป็ นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ถึงกําหนดนัน้ ๆ
่ ่3
สวนที
การจ้างที่ปรึกษา
่ ิ ่ปรึกษาไทย
การสงเสรมที
ข้อ 67 เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาทีป่ รึกษาไทย ให้ขอข้อมูลทีป่ รึกษา
ภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพือ่ ทําหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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-37(1) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจดทะเบียนทีป่ รึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนทีป่ รึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับทีป่ รึกษาไทย
(4) เผยแพร่หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทีป่ รึกษาไทยแก่สว่ นราชการและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง

7

ข้อ 68
การจ้างที่ปรึกษาที่เป็ นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จ้างทีป่ รึกษาไทยเป็ นหลัก
ในการดําเนินงาน เว้นแต่การบริการ หรืองานทีไ่ ม่อาจจะจ้างทีป่ รึกษาไทยได้ให้ขออนุ มตั ติ ่อผูว้ ่า
ราชการจังหวัด
7
ข้อ 69 การจ้างทีป่ รึกษาต่างประเทศของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
โดยทัวไปนอกเหนื
่
อจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีท่ปี รึกษาไทย
ร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนคน/เดือนของทีป่ รึกษาทัง้ หมด เว้นแต่สาขาบริการ
หรืองานทีไ่ ม่อาจจะจ้างทีป่ รึกษาไทยได้ให้ขออนุมตั ติ ่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
วธีิ จ้างที่ปรึกษา
ข้อ 70 การจ้างทีป่ รึกษากระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธตี กลง
(2) วิธคี ดั เลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 71 ก่อนดําเนินการจ้างทีป่ รึกษา ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรายงานเสนอผูส้ งจ้
ั ่ าง
ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีต่ อ้ งจ้างทีป่ รึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ่ ะจ้างทีป่ รึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัตขิ องทีป่ รึกษาทีจ่ ะจ้าง
(4) วงเงินค่าจ้างทีป่ รึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(6) วิธจี า้ งทีป่ รึกษาและเหตุผลทีต่ อ้ งจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธนี นั ้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จําเป็ น
เมื่อ ผู้ ส ัง่ จ้า งให้ค วามเห็น ชอบตามรายงานที่เ สนอแล้ ว ให้เ จ้ า หน้ า ที่พ ัส ดุ
ดําเนินการจ้างตามวิธจี า้ งนัน้ ต่อไปได้
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-38กรรมการ
่ หารของหน่วย
ข้อ 72 ในการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝายบริ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ แล้วแต่
กรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก
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ข้อ 73 คณะกรรมการตามข้อ 72 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอย่ า งน้ อ ยสี่ค น โดยปกติใ ห้แ ต่ ง ตัง้ จากข้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ในสัง กัด หรือ
ข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ
ในกรณีจําเป็ นหรือเพื่อประโยชน์แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนจาก
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หรือส่วนราชการอื่น หรือบุคคลทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการ ซึง่ เป็ น
ผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นงานทีจ่ ะจ้างทีป่ รึกษาเป็ นคณะกรรมการด้วย
การแต่งตัง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นร่วมเป็ นคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งให้ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
่
หรือหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 74 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 72 ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ 29 มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม
วธีิ ตกลง
ข้อ 75 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง ได้แก่ การจ้างทีป่ รึกษาทีห่ วั หน้าฝา่ย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย
เห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริการทีเ่ ชื่อถือได้
ข้อ 76 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง ให้กระทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ้างเพือ่ ทํางานต่อเนื่องจากงานทีไ่ ด้ทาํ อยูแ่ ล้ว
(2) เป็ นการจ้างในกรณีทท่ี ราบแน่ ชดั ว่าผูเ้ ชีย่ วชาญในงานทีจ่ ะให้บริการตามที่
ต้องการมีจาํ นวนจํากัด ไม่เหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการด้วยวิธคี ดั เลือก
(3) เป็ นการจ้างทีต่ อ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 77 คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของทีป่ รึกษา
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-39(2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบริการทีจ่ ะจ้าง และ
เจรจาต่อรอง
(3) พิจารณารายละเอียดทีจ่ ะกําหนดในสัญญา
(4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
่
ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผูส้ งจ้
ั ่ างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ และหัวหน้ าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
วธีิ คดั เลือก
ข้อ 78 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก ได้แก่การจ้างทีป่ รึกษาโดยการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนัน้ ให้เหลือน้ อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รบั การ
คัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนัน้ ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายทีด่ ที ส่ี ุด
่
ในกรณีท่ีมีเ หตุ อนั สมควรและหัว หน้ า ฝายบริ
หารของหน่ ว ยการบริห ารร าชการส่ว นท้องถิ่น
เห็น ชอบ ให้เ ชิญ ที่ป รึก ษาที่มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมยื่น ข้อ เสนอเข้า รับ งานโดยไม่ต้อ งทํา การ
คัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ 79 เพื่อให้ได้รายชื่อของทีป่ รึกษาทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมมากรายทีส่ ุด ให้เจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบในการจ้างทีป่ รึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทีป่ รึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่
เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึง่ เคยดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ทีป่ รึกษาไทย ให้ขอรายชื่อทีป่ รึกษาจากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดที่มรี ายชื่อที่ปรึกษาที่มคี ุณสมบัติท่เี หมาะสมอยู่แล้ว อาจ
พิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่ดาํ เนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดย
วิธคี ดั เลือกทําหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย
่
เมื่อได้ดาํ เนินการคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าฝาย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจารณา และกรณีทเ่ี ป็ นการจ้างทีป่ รึกษาโดยใช้
เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือ ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนัน้ ด้วย
ข้อ 80 ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ออกหนังสือเชิญชวนทีป่ รึกษาที่
ได้คดั เลือกไว้ยน่ื ข้อเสนอเพือ่ รับงานตามวิธหี นึ่งวิธใี ด ดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็ น 2 ซอง
(2) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ 81 คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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-40(1) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของทีป่ รึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีทใ่ี ช้วธิ ตี ามข้อ 80 (1) ให้เปิ ดซองเสนอด้านราคาของทีป่ รึกษาทีม่ ี
ข้อเสนอด้านเทคนิคทีด่ ที ส่ี ุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม สําหรับกรณีทใ่ี ช้วธิ ตี ามข้อ
80 (2) ให้เชิญทีป่ รึกษาทีม่ ขี อ้ เสนอด้านเทคนิคทีด่ ที ส่ี ดุ มายืน่ ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรอง
ให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม
่
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับทีป่ รึกษารายนัน้ แล้วเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคา
ของที่ป รึกษาที่มีข้อเสนอด้า นเทคนิ ค ที่ดีท่ีสุด รายถัดไป หรือเชิญ ที่ป รึก ษาที่มีข้อ เสนอด้า น
เทคนิคที่ดที ่สี ุดรายถัดไปให้ย่นื ข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่
เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาได้ราคาทีเ่ หมาะสมแล้วให้พจิ ารณาเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีจ่ ะกําหนดใน
สัญญา
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
่
ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผู้สงจ้
ั ่ าง โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุและหัวหน้ าฝายบริ
หารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ในกรณีทใ่ี ช้วธิ กี ารยื่นข้อเสนอตามข้อ 80 (1) หลังจากตัดสินให้ทาํ สัญญากับที่
ปรึกษาซึง่ ได้รบั การคัดเลือกแล้ว ให้สง่ คืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ทป่ี รึกษารายอื่นทีไ่ ด้ย่นื ไว้
โดยไม่เปิ ดซอง
ข้อ 82
การจ้างที่ปรึกษาที่เป็ นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีท่ปี รึกษาซึ่ง
่
สามารถทํางานนัน้ ได้เป็ นการทัวไปให้
่
อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะออกหนังสือเชิญชวนทีป่ รึกษาทีไ่ ด้คดั เลือกไว้ ให้ย่นื ข้อเสนอเพื่อรับงาน
โดยให้ดาํ เนินการตามวิธดี งั ต่อไปนี้คอื
(1) ให้ทป่ี รึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยก
เป็ น 2 ซอง
(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก พิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิคของทีป่ รึกษาทุกราย และจัดลําดับ
(3) เปิ ดซองราคาของผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดลําดับไว้อนั ดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2)
พร้อมกัน แล้วเลือกรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็ นลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายทีเ่ สนอราคาตํ่
รายถัดไปตามลําดับ
เมือ่ เจรจาได้ผลประการใด ให้ดาํ เนินการตามข้อ 81 (4) และ (5)
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ดําเนินการคัดเลือกทีป่ รึกษาทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามนัย ข้อ 79 และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อ
สามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญรายทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคา
ตามลําดับ
อํานาจในการสังจ้
่ างที่ปรึกษา
ข้อ 84 การสังจ้
่ างทีป่ รึกษาครัง้ หนึ่ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ ํารงตําแหน่ งและ
ภายในวงเงินตามข้อ 57 และข้อ 58 แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
่ างที่ปรึกษา
คาจ้
ข้อ 85 อัตราค่าจ้างทีป่ รึกษาให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้
คํานึ งถึงองค์ประกอบต่ าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะ
เดียวกันทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวนคนเดือน (man-months) เท่าทีจ่ าํ เป็ น ดัชนีคา่ ครองชีพ เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่ป รึกษาจะต้องจัดให้ธ นาคารหนึ่ งหรือหลายธนาคารเป็ นผู้ค้ํ
่
ประกันเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ล่วงหน้าไปนัน้ และให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นคืนหนังสือคํ้าประกันดัง กล่า วให้แ ก่ทีป่ รึก ษาเมื่อ หน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิน่ ได้หกั เงินทีไ่ ด้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างทีจ่ ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้
ให้กาํ หนดเป็ นเงือ่ นไขไว้ในสัญญาด้วย
หลักประกันผลงาน
ข้อ 86
การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ท่ปี รึกษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็ นงวด
่
นอกจากการจ้างทีป่ รึกษาซึ่งดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ หักเงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยล
สิบของเงินค่าจ้างเพื่อเป็ นการประกันผลงาน หรือจะให้ทป่ี รึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคา
่
ในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามทีห่ วั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่
จะกําหนด วางคํ้าประกันแทนเงินทีห่ กั ไว้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ให้กาํ หนดเป็ นเงือ่ นไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ 87 กรณีสญ
ั ญาจ้างทีป่ รึกษาตามโครงการเงินกูท้ ไ่ี ด้รวมเงินค่าภาษีซง่ึ ทีป่ รึกษา
จะต้องจ่ายให้แก่รฐั บาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนทีก่ นั เป็ นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคา
จ้างรวม
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่ ่4
สวนที
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วธีิ จ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 88 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธตี กลง
(2) วิธคี ดั เลือก
(3) วิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
(4) วิธพี เิ ศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 89 ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธใี ห้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
จัดทํารายงานเสนอผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตวงงานรวมทัง้ รายละเอียดเท่าทีจ่ าํ เป็ น
(2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(3) ประมาณการค่าจ้าง
(4) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
(5) วิธที จ่ี ะจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งจ้างโดยวิธนี นั ้
(6) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จําเป็ น
เมื่อ ผู้ ส ัง่ จ้า งให้ค วามเห็น ชอบตามรายงานที่เ สนอแล้ ว ให้เ จ้ า หน้ า ที่พ ัส ดุ
ดําเนินการจ้างตามวิธจี า้ งนัน้ ต่อไปได้
การจ้างโดยวธีิ ตกลง
ข้อ 90 การจ้างโดยวิธตี กลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานทีห่ วั หน้า
่
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เลือกจ้างผูใ้ ห้บริการรายหนึ่งรายใด ซึง่ เคย
ทราบ หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริการที่มหี ลักฐานดีตามที่คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การจ้ า งโดยวิธีต กลงได้ พิจ ารณาเสนอแนะ ทัง้ นี้ ให้ใ ช้ ก ับ การก่ อ สร้ า งที่มีว งเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
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ข้อ 91 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธตี กลงแต่ละครัง้
่ บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ กรรมการดําเนินการจ้าง
ให้หวั หน้าฝาย
โดยวิธตี กลงขึน้ คณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้ อยสองคน
ปกติให้เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ และควรมีผทู้ รงคุณวุฒหิ รือผูช้ าํ นาญในกิจการนี้ เข้าร่วม
เป็ นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทัง้ หมด จึงจะ
ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
หากแต่งตัง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นร่วมเป็ นคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
่
หรือหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 92 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธตี กลง มีหน้าทีพ่ จิ ารณาข้อกําหนดของผู้
ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้ว ย
่
เอกสารที่ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผูส้ งจ้
ั ่ าง ผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และหัวหน้ าฝายบริ
หารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
การจ้างโดยวธีิ คดั เลือก
ข้อ 93 การจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหน้า
่
ฝายบริ
หารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ น่ ประกาศเชิญ ชวนการว่า จ้า ง และ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีม่ ขี อ้ กําหนดเหมาะสมทีส่ ุด เพื่อ
ดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทัง้ นี้ให้ใช้กบั การก่อสร้างอาคารที่มวี งเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหนึ่งๆ เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
9
ข้ อ 94 ในการดําเนิ นการจ้างออกแบบและควบคุ มงาน โดยการจ้างโดยวิธี
่
คัดเลือกแต่ ละครัง้ ให้ห วั หน้ าฝายบริ
ห ารของหน่ ว ยการบริห า รราชการส่ว นท้อ งถิ่น แต่ งตัง้
กรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
คณะกรรมการรับ ซองเสนองาน ให้ป ระกอบด้ว ยประธานหนึ ่ ง คน และ
กรรมการอื่น อีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ และควรมีผทู้ รงคุณวุฒ ิ
หรือผูช้ าํ นาญในกิจการนี้เข้าร่วมด้วย
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-44หากแต่งตัง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ตามข้อ นี้ ให้ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนทัง้ หมด
จึงจะดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
ข้อ 95 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) รับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริการและบันทึกไว้ทห่ี น้าซองว่า เป็ นผูใ้ ห้บริการ
รายใด แล้วลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก และเมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองเสนองาน ห้ามรับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริการรายหนึ่ง
รายใดอีกเป็ นอันขาด
ข้อ 96 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึง
เปิดซองเสนองานตามทีค่ ณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ ําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒ ิ และ
ประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงาน
ทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ าแล้วของผูใ้ ห้บริการ และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพือ่ เป็ นหลักฐาน
(3) เมื่อได้พจิ ารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงาน
่
ต่อผูส้ งจ้
ั ่ างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นพร้อมด้วยหลัก ฐาน ตามปกติค ณะกรรมการควรเสนอจ้า งผูท้ ีม่ ขี อ้ กํา หนดเหมาะสม
ทีส่ ุด เว้นแต่ผูใ้ ห้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตามให้คณะกรรมการเสนอผูใ้ ห้
บริการทีม่ ขี อ้ กําหนดเหมาะสมรายถัดไป
การจ้างโดยวิ ธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
ข้อ 97 การจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่การว่าจ้างออกแบบและ
่
ควบคุมงานที่หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ประกาศเชิญชวนการ
ว่าจ้างและคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนดพิจารณาคัดเลือกผู้
ให้บริการทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิตบิ ุคคล คุณวุฒ ิ และประวัตกิ ารทํางาน จํานวน
สถาปนิ กและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้ว
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทัง้ นี้ ให้ใช้กบั การก่อสร้าง
อาคารทีม่ วี งเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 98 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธกี ารจ้างแบบจํากัด
่
ข้อกําหนดแต่ละครัง้ ให้หวั หน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้
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-45คณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒหิ รือผูช้ าํ นาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้าง
โดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้ าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดย
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความในข้อ 94 ข้อ 95 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 99 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มี
หน้าทีด่ งั นี้
(1) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซองเสนองานตามทีค่ ณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและ
ไม่ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีม่ ขี อ้ กําหนดเหมาะสมไว้เป็ นจํานวนไม่น้อย
่
กว่า 2 ราย และแจ้งวิธดี าํ เนินการเสนองานตามความประสงค์ของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แก่ผูเ้ สนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผูใ้ ห้บริการดังกล่าว
ยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบตั งิ าน
ความเหมาะสมทางด้า นประโยชน์ ใ ช้ส อย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้า น
ั
สถาปตยกรรม
และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพือ่ เป็ นหลักฐาน
(4) เมือ่ ได้พจิ ารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด และสมควรเลือก
่
ผูใ้ ห้บริการรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อผูส้ งจ้
ั ่ างผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ และหัวหน้าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวธีิ พิ เศษ
7
ข้อ 100 การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ มี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธเี ลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีทมี่ คี วาม
จําเป็ นเร่งด่ว นหากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธอี ่นื ดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้ผวู้ า่ จ้างมีอาํ นาจตกลงจ้างผูใ้ ห้บริการราย
หนึ่งรายใดตามทีพ่ จิ ารณาเห็นสมควร
(2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารทีม่ ี
ั
ลักษณะพิเศษเป็ นทีเ่ ชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ
เช่น อนุ สาวรีย์ หรือ
่
งานออกแบบอาคารที่มโี ครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬา ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วย
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-46การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธปี ระกวดแบบต่อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
่
ข้อ 101 หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิ
บอกเลิกการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีผยู้ น่ื เสนองานน้อยกว่า 2 ราย
่ หารของ
(2) ผูใ้ ห้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหัวหน้าฝายบริ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
่
ข้อ 102 ให้หวั หน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่ง
หนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใ้ ห้บริการรายที่ได้รบั การ
คัดเลือกโดยเร็ว
ิ
การประกาศเชญชวน
ข้อ 103 การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ
(1) ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศ
ทางวิทยุ กระจายเสียง
ั
(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิ
ศวกรรม หรือสํานักงาน
ทีป่ ระกอบธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้ว ยวิธีใ ดให้พิจ ารณาตามความจํา เป็ นของกิจ การและความ
เหมาะสมแห่งท้องถิน่ เป็ นเรือ่ ง ๆ ไป
ข้ อ 104 ให้เ จ้า หน้ า ที่พ ัส ดุ จ ัด ทํ า ประกาศเชิญ ชวน โดยอย่ า งน้ อ ยให้แ สดง
รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้าง
(2) กําหนดวัน เวลา สถานทีเ่ ปิดและปิดรับซองเสนองาน
(3) เงือ่ นไขและระยะเวลาการออกแบบ
(4) กําหนดให้ผเู้ สนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 134
และข้อ 135 และให้มเี งือ่ นไขว่า ถ้าผูเ้ ข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ภายในกําหนด หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผูค้ ้าํ ประกัน และสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูท้ ไ่ี ม่ไปทําสัญญ
กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูท้ ง้ิ งานด้วย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็ นเด็ดขาด

ระเบียบพัสดุฉบับ9

-47การเสนองาน
ข้ อ 105 ผู้ใ ห้บ ริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีค ดั เลือก และการจ้างโดยวิธี
่
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กบั หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แล้ว ยังต้องยืน่ หลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
(2) คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและ
ไม่ประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแล้ว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อ การคัด เลือ กการว่ า จ้า งเสร็จ สิ้น แล้ว ให้ส่ ง ข้อ เสนอและหลัก ฐานต่ า งๆ
ดังกล่าว คืนแก่ผใู้ ห้บริการทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือก
ข้อ 106 ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสญ
ั ชาติไทย และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรื
อวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามทีก่ ําหนดโดย
ั
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรื
อวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็ นข้าราชการประจํา
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
รัฐวิสาหกิจ
ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการผูจ้ ดั การหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคล
นัน้ จะต้องเป็ นคนไทย และเป็ นนิติบุคคลที่มผี ูถ้ ือหุน้ เป็ นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการ
จัดตัง้ นิตบิ ุคคลนัน้
ผูม้ ีอาํ นาจสังจ้
่ าง
ข้อ 107 การสังจ้
่ างออกแบบและควบคุมงานครัง้ หนึ่ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ ํารง
ตําแหน่งและภายในวงเงิน ตามข้อ 57 และข้อ 58 แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
่
ข้อ 108 หัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาจริบ
หลักประกันหรือใช้ส ิท ธิเ รียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานทีผ่ ูร้ บั จ้างนํ ามามอบไว้ก ั
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้ในกรณีดงั นี้
(1) ผูร้ บั จ้างหลีกเลีย่ งการทําสัญญาในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
่
(2) หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถส่ง
ใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผูร้ บั จ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีท่เี ป็ นบุคคลธรรมดา บุคคลนัน้ ถูกระงับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ั
สถาปตยกรรม
และหรือวิศวกรรม
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(3) ผูร้ บั จ้างผิดสัญญา และหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ได้บอกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้างแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน
่
ข้อ 109 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝายบริ
หาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ให้มลี กั ษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 94 วรรคสาม ของระเบียบนี้
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนทัง้ หมด จึงจ
ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
ข้ อ 110 คณะกรรมการตรวจและรับ มอบงาน มีหน้ าที่ต รวจและควบคุม งาน
ออกแบบและก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญา
เมือ่ ตรวจเห็นเป็ นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั งิ านโดย
ลงชื่อไว้เ ป็ นหลักฐานอย่า งน้ อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ร บั จ้า ง 1 ฉบับ และเจ้าหน้ าที่พสั ดุ 1
ฉบับ เพื่อ ทํา การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินหน่ วยการบริหารราชการส่วน
่
ท้องถิน่ และรายงานให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
การควบคุมงาน
ข้อ 111 ผูร้ บั จ้า งจะต้อ งจัด ผูค้ วบคุม งานที่ม คี วามรูแ้ ละมีค วามชํา นาญงาน
การก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนัน้ ๆ
่
ผู้รบั จ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้หวั หน้ าฝาย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบและในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมงานไม่
สามารถปฏิบตั งิ านตามความในวรรคหนึ่ง ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอชื่อผูค้ วบคุมงานปฏิบตั งิ านแทน
่
ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านแทนในกรณีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมจากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่
่
คาออกแบบและควบคุ
มงาน
ข้อ 112 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารทีม่ งี บประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่า
ออกแบบ หรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
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-49(2) อาคารที่มงี บประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สําหรับในส่วนทีเ่ กิน
10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของ
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่า
สํารวจและวิเคราะห์ดนิ ฐานราก
่
ข้อ 113 ในกรณีทห่ี วั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
หรือหน่ วยงานอื่นใดจะนํ าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่
่
กํา หนดไว้ใ นสัญ ญา ให้ห วั หน้ า ฝายบริ
ห ารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ ง ถิ่น หรือ
หน่ วยงานนัน้ ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผรู้ บั จ้างตามอัตราทีก่ ระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเป็ น
รายๆ ไป
ข้อ 114 ห้ามผูร้ บั จ้างนํ าแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่
่
ได้ทําสัญญากับ หัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ ว ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้วไปให้ผู้อ่ืน
ดําเนินการก่อสร้างอีก
7
่
ข้ อ 115 ระหว่ างดํ าเนิ นการตามสัญญาจ้าง หัวหน้ าฝายบริ
หารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น อาจขอให้ผู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขเล็ก ๆ น้ อ ยๆ ในส่ ว นที่ไ ม่
กระทบกระเทือนโครงสร้างทีส่ ําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ นํ้ าประปา ของงา
ทีผ่ รู้ บั จ้างได้สง่ มอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ อีก
่
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีส่ าํ คัญให้หวั หน้าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน
่ ่5
สวนที
การแลกเปลี่ยน
9

ข้อ 116 การแลกเปลีย่ นพัสดุให้กระทําได้เฉพาะในกรณีทจี่ ําเป็ น และเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การแลกเปลี่ย นวัส ดุก บั วัส ดุ การแลกเปลี่ย นครุภ ณ
ั ฑ์ป ระเภทหรือ ชนิ ด
่
เดีย วกัน ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(2) การแลกเปลี่ยนครุภณ
ั ฑ์กบั ครุภณ
ั ฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน การ
แลกเปลี่ยนครุภณ
ั ฑ์ท่จี ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ขึ้น ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ข้อ 117 ในกรณีตอ้ งมีการแลกเปลีย่ นพัสดุ ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรายงานต่อหัวหน้า
่
ฝายบริ
ห ารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เสนอสังการ
่
โดยให้ร ายงานตาม
รายการ ดังต่อไปนี้
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-50(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องแลกเปลีย่ น
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะนําไปแลกเปลีย่ น
(3) ราคาทีซ่ อ้ื หรือได้มาของพัสดุทจ่ี ะนํ าไปแลกเปลีย่ น และราคาทีจ่ ะแลกเปลีย่ นได้
โดยประมาณ
(4) พัสดุทจ่ี ะรับแลกเปลีย่ น และให้ระบุว่าจะแลกเปลีย่ นกับส่วนราชการ หน่ วย
การบริหารราชการส่ว นท้องถิ่น หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่ว น
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(5) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ท่ีจ ะแลกเปลี่ย นพัส ดุ ก ับ เอกชน ให้ร ะบุ วิธีท่ีจ ะแลกเปลี่ย นพร้อ มทัง้
เหตุผล โดยเสนอให้นําวิธกี ารซื้อมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุทจ่ี ะนํ าไป
แลกครัง้ หนึ่ง ซึง่ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะเสนอให้ใช้วธิ ตี กลงราคาก็
ได้
่
ข้อ 118 การแลกเปลี่ยนพัสดุกบั เอกชน ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็ น
โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ 28 และข้อ 29 แล้วแต่กรณี โดยอนุ โลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีด่ งั นี้
ั บนั ของ
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทต่ี อ้ งการแลกเปลีย่ นตามสภาพปจจุ
พัสดุนนั ้ สําหรับพัสดุประเภททีด่ นิ ให้ยดึ ถือตามราคาประเมินของกรมทีด่ นิ เป็ นเกณฑ์ดว้ ย
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุทจ่ี ะได้รบั จากการแลกเปลีย่ นว่าเป็ นของใหม่ทย่ี งั
ไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พสั ดุเก่าทีจ่ ะได้รบั จากการแลกเปลี่ยนนัน้ จะเป็ นความจําเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือไม่ทําให้หน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ต้องเสียประโยชน์
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุทจ่ี ะแลกเปลีย่ นกัน โดยพิจารณาจากราคาทีป่ ระเมิน
ตาม (1) และราคาพัสดุทจ่ี ะได้รบั จากการแลกเปลีย่ นซึง่ ถือตามราคาในท้องตลาดโดยทัวไป
่
(4) ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลีย่ น
(5) เสนอความเห็นต่อผูม้ อี ํานาจอนุ มตั ติ ามข้อ 116 เพื่อพิจารณาสังการให้
่
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการต่อไป
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตั ติ ามข้อ 64 โดยอนุโลม
ข้อ 119 การแลกเปลีย่ นพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กับส่วน
ราชการ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะ
่ หารของหน่วย
เป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าฝายบริ
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และหัวหน้าหน่วยงานนัน้ ๆ ทีจ่ ะตกลงกัน
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ั ฑ์ทไ่ี ด้รบั จากการแลกเปลีย่ นเมื่อลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ แล้ว ให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ครุภณ
ั ฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ย นครุ ภ ัณ ฑ์ก ับ เอกชน ส่ว นราชการ หน่ ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้สง่ สําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ 118 หรือข้อ 119 ไปด้วย
่ ่6
สวนที
การเชา่
ข้อ 121 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ี
่
กําหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณา
ดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ นโดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนด
เกีย่ วกับการซือ้ มาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเช่าจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่วยงาน
อื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทัง้ สัญญา
(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าเช่าทัง้ สัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ขอทําความตก
ลงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน
ิ พย์
่ งหารมทรั
การเชาอสั
ข้อ 122 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เช่าที่ดนิ เพื่อใช้ประโยชน์ ในราชการของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
(2) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็ นทีท่ ําการในกรณีทไ่ี ม่มสี ถานทีข่ องหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานทีเ่ ช่านัน้ กว้างขวางพอจะใช้เป็ นทีพ่ กั ของผู้
ซึง่ มีสทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ ก็ได้
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-52(3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่พกั สําหรับผู้มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในกรณีทต่ี อ้ งการประหยัดเงิน
งบประมาณ
(4) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็ นทีเ่ ก็บพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ในกรณีทไ่ี ม่มสี ถานทีเ่ ก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาํ เนินการโดยวิธตี กลงราคา
่ หาร
ข้อ 123 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทํารายงานเสนอหัวหน้าฝายบริ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเช่า
(2) ราคาค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะเช่า เช่น สภาพของสถานที่ บริเวณที่
ต้องการใช้พร้อมทัง้ ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครัง้ หลังสุด เป็ นต้น
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับทีจ่ ะเช่า
(ถ้ามี)
ข้อ 124 อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีอตั ราค่าเช่ารวมทัง้ ค่าบริการอื่นเกีย่ วกับการเช่า
ตามทีจ่ ะกําหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ ถ้าเกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทําความตก
ลงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน
่ ่7
สวนที
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้อ 125 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็ นอํานาจของหัวหน้า
่
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และให้ทาํ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
การทํ า สัญ ญารายใดถ้า จํ า เป็ น ต้ อ งมีข้อ ความหรือ รายการแตกต่ า งไปจาก
ตัวอย่างสัญญาทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ าํ หนดไว้ในตัวอย่างสัญญา
และไม่ทําให้ทางหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้า
่
ั
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปญหาในทางเสี
ยเปรียบหรือไม่
รัดกุมพอก็ให้สง่ ร่างสัญญานัน้ ไปให้อยั การจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณีท่ไี ม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดได้ และ
จําเป็ นต้องร่างสัญญาขึน้ ใหม่ตอ้ งส่งร่างสัญญานัน้ ให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่
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หัวหน้า ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่
เคยผ่านการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
สําหรับการเช่าซึง่ ผูเ้ ช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีทห่ี วั หน้า
่
ั
ฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปญหาในทางเสี
ยเปรียบหรือไม่
รัด กุ ม พอ ให้ส่ ง ร่ า งสัญ ญาให้อ ัย การจัง หวัด หรือ สํา นัก งานอัย การสูง สุ ด แล้ว แต่ ก รณี ต รวจ
พิจารณาก่อน
ในกรณีจําเป็ นต้องทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็ นภาษาอังกฤษ แต่
ต้องมีคาํ แปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา เฉพาะทีส่ าํ คัญเป็ นภาษาไทยไว้ดว้ ย เว้นแต่
เป็ นการทําสัญญาตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ไม่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาไทย
3
ข้อ 126 การจัดหาในกรณีดงั ต่อไปนี้จะทําข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
่
โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(1) การซือ้ การจ้าง หรือการแลกเปลีย่ นโดยวิธตี กลงราคา
(2) การจัดหาทีค่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของ
ทางราชการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ
(3) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธกี รณีพเิ ศษและการจัดหาจากส่วนราชการ
(4) การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 17 (1) (2) และ (3)
(5) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (1) (2) และ (3)
(6) การเช่า ซึง่ ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณีการจัดหาซึง่ มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซือ้ หรือการจ้าง
ซึง่ ใช้วธิ ดี าํ เนินการตามข้อ 32 วรรคสอง จะไม่ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
3
ข้อ 127 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวัน ใน
อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุท่ยี งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ง
ต้องการผลสําเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนัน้ แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท สําหรับการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคทีม่ ผี ลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของ
ราคางานจ้างนัน้
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็ นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ใน
่
ดุลพินิจของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุซ่งึ อาจมีผลกระทบต่อการทีค่ ่สู ญ
ั ญาของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
หลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือกระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิง่ ของทีป่ ระกอบกันเป็ นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วน
ใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คู่ส ญ
ั ญาจะส่งมอบสิง่ ของภายในกําหนดตาม
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-54สัญญา แต่ยงั ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยงั ขาดนัน้ เกินกําหนด
สัญญาให้ถอื ว่าไม่ได้สง่ มอบสิง่ ของนัน้ เลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
ในกรณีทก่ี ารจัดหาสิง่ ของคิดราคารวมทัง้ ค่าติดตัง้ หรือทดลองด้วย ถ้าติดตัง้ หรือ
ทดลองเกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็ นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็ นรายวันในอัตราทีก่ ําหนดของ
ราคาทัง้ หมด
เมื่อ ครบกํ า หนดส่ง มอบพัส ดุ ต ามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง ให้ห น่ ว ยการบริห าร
ราชการส่ว นท้อ งถิ่น รีบ แจ้ง การเรีย กค่า ปรับ ตามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงจากคู่ส ญ
ั ญา และเมื่อ
คู่สญ
ั ญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ
ในขณะทีร่ บั มอบพัสดุนนั ้ ด้วย
่
ข้อ 128 ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่ง
สําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งล้านบาทขึน้ ไป ให้สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทําสัญญาหรือข้อตกลง
9
ข้อ 129 สัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือทีไ่ ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลีย่ นแปลง
มิได้ เว้นแต่การแก้ไขนัน้ จะเป็ นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ แก่หน่ ว ยการบริหารราชการส่ว น
ท้อ งถิ่น หรือ ไม่ทํา ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องเสียประโยชน์ ทัง้ นี้ การแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลง
ด้วย โดยให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อ 57 ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
่
ของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะอนุมตั แิ ก้ไขสัญญานัน้ ได้
(2) ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทีก่ ําหนดให้หน่ วยการบริหาร
ราชการส่ว นท้อ งถิน่ ไม่ต ้อ งตราเป็ น งบประมาณรายจ่า ยทัง้ หมดหรือ บางส่ว น ให้ร ายงาน
เหตุผ ลความจํา เป็ น เพื่อขอทําความตกลงกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน ให้
รายงานเหตุผลความจําเป็ นเสนอจังหวัดเพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
(3)
ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้ จ่ายจาก เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ให้ปฏิบตั ติ าม (1) เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนัน้ ๆ กําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาหรือ ข้ อ ตกลงตามวรรคหนึ่ ง หากมีค วาม
จําเป็ นต้องเพิม่ หรือลดวงเงิน หรือเพิม่ หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน
ให้ตกลงพร้อมกันไป และเมือ่ ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้ปฏิบตั ติ าม
ข้อ 128 ด้วย
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-55สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมันคงแข็
่
งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้อง ได้รบั การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูช้ ํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ ซึ่ง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอย่างนัน้ แล้วแต่กรณีดว้ ย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงข้างต้นทีม่ ผี ลเป็ นการเพิม่ วงเงิน ให้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณด้วย
่
ข้อ 130
ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
พิจารณา ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีทม่ี เี หตุอนั เชื่อได้ว่า ผูร้ บั จ้างไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
่
การตกลงกับคู่สญ
ั ญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หวั หน้ าฝายบริ
หาร
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาได้เฉพาะกรณีท่เี ป็ นประโยชน์แก่หน่ วยการ
บริหาร ราชการส่วนท้องถิน่ โดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ในการทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ ต่อไป
ข้อ 131 ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และ
จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
่
โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าํ เป็ น
ข้อ 132 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่ค่สู ญ
ั ญา หรือการขยายเวลาทําการตาม
่
สัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
่
ท้อ งถิน่ ทีจ่ ะพิจ ารณา แต่ ถ้าวงเงินในการสังการให้
่
จดั หาครัง้ นัน้ เกินอํานาจของหัวหน้ าฝาย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้
พิจารณาได้ตามจํานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
(2) เหตุสดุ วิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ระบุไว้ในสัญญากําหนดให้ค่สู ญ
ั ญาต้อง
แจ้งเหตุดงั กล่าว ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนนั ้ ได้
สิน้ สุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาทีก่ าํ หนด คูส่ ญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบดีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
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-56ข้อ 133 ในกรณีทไ่ี ม่มรี ะเบียบกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะและเป็ นความจําเป็ น
เพื่อประโยชน์แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือข้อกฎหมายให้อยูใ่ นดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสังการได้
่
ตามความจําเป็ น
หลักประกัน
3

ข้อ 134 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธ่ นาคารเซ็นสังจ่
่ าย ซึง่ เป็ นเช็คลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คนัน้ ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
ก่อนวันนัน้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3)
หนั ง สือ คํ้ า ประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามตัว อย่า งที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษั
เงิน ทุ น หรือ บริษ ทั เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การ
พาณิช ย์ และประกอบธุร กิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่
บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารทีก่ ระทรวงมหาดไทย
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สํ า หรับ การประกวดราคานานาชาติ ให้ใ ช้ห นั ง สือ คํ้ า ประกัน ของธนาคารใ
ต่างประเทศที่มหี ลักฐานดี และหัวหน้ าส่วนราชการเชื่อถือเป็ นหลักประกันซองได้อกี ประเภท
หนึ่ง
ข้อ 135 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 134 ให้กําหนดมูลค่า
เป็ นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุทจ่ี ดั หาครัง้ นัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่
่ บริห ารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ น่ เห็น ว่า มี
การจัด หาพัส ดุ ท่ีห ัว หน้ า ฝาย
ความสําคัญเป็ นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุทม่ี รี ะยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนนั ้
ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สน้ิ เปลือง ให้กําหนดหลักประกันใน
อัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุทส่ี ง่ มอบในแต่ละปี ของสัญญา โดยให้ถอื ว่าหลักประกันนี้เป็ นการคํ้
ประกันตลอดอายุสญ
ั ญา และหากในปี ต่อไปราคาพัสดุท่สี ่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปี
ก่ อ น ให้ป รับ ปรุ ง หลัก ประกัน ตามอัต ราส่ว นที่เ ปลี่ย นแปลงไปนัน้ ก่ อ นครบรอบปี ในกรณี ท่ี
หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิม่ ขึน้ และคู่สญ
ั ญาไม่นําหลักประกันมาเพิม่ ให้ครบจํานวน
ภายใน 15 วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปี นนั ้ ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
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-57หักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปี นนั ้ ทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องจ่ายให้เป็ น
หลักประกันในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็ นเงือ่ นไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีทผ่ี ูเ้ สนอราคาหรือคู่สญ
ั ญาวางหลักประกันทีม่ มี ูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้
ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ 136 ในกรณีทส่ี ว่ นราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ เป็ นผูเ้ สนอราคาหรือเป็ นคูส่ ญ
ั ญาไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
3
ข้อ 137 ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ คืนหลักประกันให้แก่ผเู้ สนอ
ราคา คูส่ ญ
ั ญาหรือผูค้ ้าํ ประกันตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หลักประกันซองให้คนื ให้แก่ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ้าํ ประกันภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้พจิ ารณาในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้ซง่ึ เสนอราคา
ตํ่าสุด ไม่เกิน 3 ราย ให้คนื ได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อ
ผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คนื ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาหรือผูค้ ้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้
ต้อง ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีค่ สู่ ญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาทีไ่ ม่ตอ้ งมีการประกันเพือ่ ความชํารุดบกพร่อง ให้คนื หลักประกันให้แก่
คู่สญ
ั ญาหรือผูค้ ้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึง่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้ร ั
มอบไว้แล้ว แต่ทงั ้ นี้จะต้องระบุไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและ
ในสัญญาด้วย
การคืน หลัก ประกัน ที่เ ป็ น หนัง สือ คํ้ า ประกัน ของธนาคาร บรรษัท เงิน ทุ
อุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีท่ผี ู้เสนอ
ราคา หรือคูส่ ญ
ั ญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รบี ส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกันให้แก่ผู
เสนอราคาหรือคู่สญ
ั ญา โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ําประกั
ทราบด้วย
่ ่8
สวนที
การลงโทษผูท้ ิ้ งงาน
7

ข้อ 138 เมือ่ ปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอ่ มไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด
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-58(2) เมื่อคู่สญ
ั ญาของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือผูร้ บั จ้างช่วงที่
หน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น อนุ ญ าตให้ร บั ช่ ว งงานได้ ไม่ป ฏิบ ัติต ามสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงนัน้
(3) พัสดุทซ่ี อ้ื หรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึน้ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลงและไม่ได้รบั การแก้ไขให้ถูกต้องจากผูจ้ ําหน่ าย ผูร้ บั จ้าง หรือคู่สญ
ั ญา หรือ
พัสดุทซ่ี อ้ื
หรือจ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุท่ใี ช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
(4) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุทซ่ี ้อื หรือ
จ้าง หรือใช้โดยผูร้ บั จ้างช่วงที่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อนุ ญาตให้รบั ช่วงงานได้ มี
ข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (3)
่
ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทํารายงานไปยัง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ผูจ้ ําหน่ าย ผูร้ บั จ้าง คู่สญ
ั ญา
หรือ ผูร้ บั จ้างช่วงทีห่ น่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อนุ ญาตให้รบั ช่วงงานได้ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ เสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ด้วย
เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (1) (2) (3) และ (4)
เป็ นการกระทําโดยไม่มีเหตุ ผ ลอัน สมควร และบุ ค คลดังกล่า วสมควรเป็ นผู้ท้ิงงาน ให้ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด สังให้
่ บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ น ผู้ท้ิง งาน แล้ว ส่ ง ชื่อ บุ ค คลนัน้ ไปยัง ปลัด กระทรวง
มหาดไทยเพื่อส่งชื่อผู้ท้ิงงานดังกล่าวให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาแจ้งเวียนให้ส่ว น
ราชการอื่นทราบ รวมทัง้ แจ้งให้ผทู้ ง้ิ งานรายนัน้ ทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
ข้อ 138/1 เมือ่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเวียนรายชื่อผูท้ ง้ิ งานให้สว่ นราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ทราบและห้ามหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ ง้ิ งาน เว้นแต่จะได้รบั
การแจ้งเวียน เพิกถอนการเป็ นผูท้ ง้ิ งาน
การห้ามหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสมั พันธ์กบั ผู้ท้งิ งานตาม
วรรคแรกให้ใช้บงั คับกับบุคคลตามข้อ 138/5 วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลใดทีอ่ ยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็ นผูท้ ง้ิ งานตาม
ข้อกําหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสทิ ธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่ วยการบริหาร
ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น แต่ ถ ้า ผลการพิจ ารณาต่อ มา ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ได้ส ั ่งให้บ ุค คล
่
ธรรมดาหรือ นิ ต ิบุค คลนั น้ เป็ น ผู้ทิ้ง งานให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิ ดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือ เสนองาน หรือ ยกเลิก การลงนามในสัญ ญาซือ้ หรือ จ้า งทีไ่ ด้
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กระทําก่อนการสั ่งการของผูว้ ่าราชการจังหวัด เว้นแต่ ในกรณีทห่ี วั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยการบริหารราชการ
่
ส่ว นท้องถิน่ อย่างยิง่ หัว หน้า ฝายบริ
หารของหน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้องถิน่ จะไม่ต ดั
รายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิ ดซองสอบ
ราคา ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซือ้ หรือจ้าง ทีไ่ ด้ทาํ ก่อน
การสังการของผู
่
ว้ ่าราชการจังหวัดก็ได้
ข้อ 138 /2 ในกรณีการจ้างทีป่ รึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หาก
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผลจากการปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวมีขอ้ บกพร่อง ผิดพลาด หรือ
่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทํารายงานเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาให้
คูส่ ญ
ั ญานัน้ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
การพิจารณาสังให้
่ คู่ ส ญ
ั ญาเป็ นผู้ท้งิ งานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ 138
วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 138/3 ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยปรากฏใน
ภายหลังว่า
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกหรือไม่กต็ าม กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื
บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกีย่ วกับข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ง้ิ งานหรือไม่ โดยมี
หนังสือแจ้งเหตุทห่ี น่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สงสัยไปยัง ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่
ถูกสงสัยทราบ พร้อมทัง้ ให้ชแ้ี จงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาทีห่ น่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่
เมื่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั คําชี้แจงจากผูเ้ สนอราคาหรือผู้
่
เสนองานทีถ่ ูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น ทํ า รายงานไปยัง ผู ้ว ่า ราชการจ งั หว ดั พร้อ มทั ง้ เสนอความเห็น ของตนเพื ่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ง้ิ งานหรือไม่
หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ช้แี จงภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
่
อย่า งเป็ น ธรรมหรือ มีก ารกระทํา โดยไม่สุจ ริต ให้ห วั หน้ า ฝายบริ
ห ารของหน่ ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิน่ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด พร้อมทัง้ เสนอความเห็นเพือ่ พิจารณาให้ผนู้ นั ้ เป็ น
ผูท้ ง้ิ งาน
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-60การพิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามวรรคสองและวรรค
สาม ให้นําความในข้อ 138 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 138/4 ในกรณีทผ่ี ูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีร่ ่วมกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็ นผูร้ เิ ริม่
ให้มกี ารกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่ วยการบริหาร
่ บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่า
ราชการส่ว นท้องถิ่น ให้หวั หน้ าฝาย
ราชการจังหวัดพิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้รบั การยกเว้นทีจ่ ะไม่เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
ได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสังการ
่ แล้วแต่กรณี
ข้อ 138/5 ในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลใดถูกสังให้
่ เป็ นผูท้ ง้ิ งานตามข้อ 138 ข้อ 138/2
หรือ
ข้อ 138/3 ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดสังให้
่ บุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งานด้วย
ในกรณีท่ีนิ ติบุ คคลรายใดถูกสั ่งให้เ ป็ นผู้ท้ิงงานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือ
ข้อ 138/3 ให้คําสังดั
่ งกล่าวมีผลไปถึงนิตบิ ุคคลอื่นทีด่ ําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่ มีหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้
เป็ นบุ คคลเดีย วกันกับหุ้นส่ว นผู้จดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู บ้ ริห าร หรือ ผูม้ อี ํา นาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลทีถ่ ูกพิจารณาให้เป็ นผูท้ ง้ิ งานด้วย
ในกรณีทบ่ี ุคคลธรรมดารายใดถูกสังให้
่ เป็ นผูท้ ง้ิ งานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือ
ข้อ 138/3 ให้คําสังดั
่ งกล่าวมีผลไปถึงนิตบิ ุคคลอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคล
ดังกล่าวเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจในการดําเนินงานใน
กิจกรรมของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
ข้อ 138/6 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือข้อ 138/3 และผูว้ ่าราชการ
่
จังหวัดยังไม่ได้รบั รายงานจากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัด อาจเรียกให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือก ผูจ้ ําหน่ าย ผูร้ บั จ้าง คู่สญ
ั ญา ผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานที่มขี อ้ เท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ทัง้ นี้โดย
มีหนังสือแจ้งเหตุทผ่ี วู้ า่ ราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทัง้ แจ้งให้บุคคลนัน้ ชีแ้ จง
รายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 15 วัน นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รบั คําชี้แจงจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือก ผูจ้ ําหน่ าย ผูร้ บั จ้าง
คู่สญ
ั ญา ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด
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-61ั ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา
พิจารณาคําชีแ้ จง ดังกล่าว หากคําชีแ้ จงไม่มเี หตุผลรับฟงได้
ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งาน และให้นําความในข้อ 138 วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
หากผู้ได้รบั การคัดเลือก ผู้จําหน่ าย ผู้รบั จ้าง คู่สญ
ั ญา ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานทีถ่ ูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชแ้ี จงภายในกําหนดเวลาทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดได้กําหนด
ไว้ ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ
งาน และให้นําความในข้อ 138 วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด 3
การควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
่ ่1
สวนที
การยืม
ข้อ 139 การให้ยมื หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึง่ มิใช่เพื่อประโยชน์ของหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได้
ข้อ 140
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผยู้ มื ทําหลักฐานการยืมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการยืมจะต้องได้รบั
่
อนุมตั จิ ากหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากหัวหน้าหน่วยงานซึง่ รับผิดชอบพัสดุนนั ้ แต่ถา้ ยืมไปใช้นอก
่
สถานที่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากหัวหน้ าฝายบริ
หารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 141 ผูย้ มื พัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนนั ้ มาส่งคืนให้ในสภาพทีใ่ ช้
การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผูย้ มื จัดการแก้ไข
ซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด
ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็ นเงินตามราคาทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะยืมตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ 142 การยืมพัสดุประเภทใช้สน้ิ เปลืองของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ อื่นหรือส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อผูย้ มื มีความจําเป็ นต้องใช้พสั ดุนัน้ เป็ นการ
รีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทนั การและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื มีพสั ดุ
นัน้ ๆ พอทีจ่ ะให้ยมื ได้ โดยไม่เป็ นการเสียหายแก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ของตน
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-62และให้มหี ลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ โดยปกติผยู้ มื จะต้องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื
ข้อ 143 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผใู้ ห้ยมื หรือผูร้ บั หน้าทีแ่ ทนมีหน้าทีต่ ดิ ตามทวง
พัสดุทใ่ี ห้ยมื ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
่ ่2
สวนที
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ 144
พัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ว่าจะได้มาด้วย
ประการใด ให้อ ยู่ใ นความควบคุ ม ตามระเบีย บนี้ เว้น แต่ มีร ะเบีย บกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 145 เมือ่ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุได้รบั มอบแล้ว ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิดและแสดง
รายการตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยให้มหี ลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน
ไว้ประกอบรายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็
ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน
่ สดุ
การเบกิ - จายพั
ข้อ 146 การเบิกพัสดุจากหน่ วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ให้หวั หน้าหน่วยงานทีต่ อ้ งใช้พสั ดุนนั ้ เป็ นผูเ้ บิก
ให้หวั หน้าหน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมพัสดุเป็ นผูส้ งจ่
ั ่ ายพัสดุแล้วแต่
กรณี
ข้อ 147
ผูจ้ ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐาน
ด้วย
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
่
ข้อ 148 ก่อนสิน้ เดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ มิใช่เจ้าหน้าที่
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-63พัสดุคนหนึ่ งหรือหลายคนตามความจําเป็ น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1
ั บนั และตรวจนับพัสดุประเภททีค่ งเหลืออยูเ่ พียงวัน
ตุลาคมปี ก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปี ปจจุ
สิน้ งวดนัน้
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริม่ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทํา
การวันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสั ดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไม่จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตัง้
ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนั เริม่ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนนั ้
เมื่อผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั รายงานจากเจ้าหน้าทีผ่ ูต้ รวจสอบแล้ว ให้ส่งสําเนารายงาน
ไปยัง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี 1 ชุด
่
ข้อ 149 เมื่อหัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั
รายงานดังกล่าวตามข้อ 148 และปรากฏว่ามีพสั ดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึน้ คณะหนึ่ง โดยให้
นําความในข้อ 28 และข้อ 29 มาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่กรณีทเ่ี ห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการ
่
เสือ่ มสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้าฝายบริ
หารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาสังการให้
่
ดาํ เนินการจําหน่ายต่อไปได้
่
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รบั ผิดทางละเมิด ให้หวั หน้ าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
่ ่3
สวนที
่
การจําหนาย
ข้อ 150
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็ นหรือหากใช้
่
ราชการต่อไปจะสิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝายบริ
หาร
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อพิจารณาสังให้
่ ดําเนินการตามวิธกี ารอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธที อดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธที อดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธที ก่ี ําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่การขายพัสดุครัง้ หนึ่ง
ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธตี กลงราคาโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้
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-64การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่ วยงาน
อื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธตี กลงราคา
(2) แลกเปลีย่ น ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารแลกเปลีย่ นทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้ นี้ให้มหี ลักฐานการส่ง
มอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีห่ น่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ กําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการ
่
ข้ อ 151
เงินที่ได้จากการจําหน่ ายพัสดุ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
แล้วแต่กรณี
่
การจําหนายเป็
นสูญ
ข้อ 152 ในกรณีทพ่ี สั ดุสญ
ู ไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ บั ผิดหรือมีตวั ผูร้ บั ผิดแต่ไม่
สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์เรือ่ งความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรดําเนินการ
ตามข้อ 150 ให้จาํ หน่ายพัสดุนนั ้ เป็ นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
่
(1) ถ้าพัสดุนนั ้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ให้หวั หน้าฝาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(2) ถ้าพัสดุนนั ้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน 200,000 บาท ให้ผวู้ ่าราชการ
จังหวัดเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
่
การลงจายออกจากบั
ญชีหรือทะเบียน
ข้อ 153 เมื่อได้ดาํ เนินการตามข้อ 150 หรือข้อ 152 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุลง
จ่ า ยพัส ดุ นั น้ ออกจากบัญ ชีห รือ ทะเบีย นทัน ที แล้ว แจ้ง ให้สํา นั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั ้
สําหรับ พัส ดุซ่ึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดด้วย
ข้อ 154 ในกรณีท่พี สั ดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เกิดการชํารุด
เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 148
และได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุ โลม แล้วแต่
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-65กรณีเ สร็จ สิน้ แล้ว ถ้า หลัก เกณฑ์ความรับผิดชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทางแพ่งมิได้
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ดาํ เนินการตามข้อ 150 ข้อ 152 และข้อ 153 โดยอนุโลม

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
9

ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือได้รบั สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภททีด่ นิ หรือสิง่ ก่อสร้างของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ข้อ 156 ผูเ้ ช่าพัสดุประเภททีด่ นิ หรือสิง่ ก่อสร้างของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ทีป่ ระสงค์จะนํ าสิทธิการเช่าพัสดุดงั กล่าวไปก่อหนี้ผกู พันใดๆ ให้หน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ พิจารณา ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเป็ นของผูเ้ ช่า
(2) การกระทําดังกล่าว หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มิได้เสียประโยชน์
เมือ่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รายงานเสนอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
ข้อ 157 การต่อเติม ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึง่ เป็ นส่วนเล็กน้อย เพื่อประโยชน์
้ กันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
แห่งความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การปอง
ั
สิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตยกรรม
และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้
่
หัวหน้าฝายบริ
หารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
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ข้อ 158 (ยกเลิก)
ข้อ 159 รายชื่อผูท้ ้งิ งานที่มอี ยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถอื ว่าเป็ นผูท้ ง้ิ งานตาม

ระเบียบนี้ดว้ ย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท้ ่ไี ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทีก่ ําหนด หรือคู่สญ
ั ญาของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ปฏิบตั ิ
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-66ตามสัญญา ข้อตกลงนัน้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ซึง่ พฤติการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนทีร่ ะเบียบ
นี้จะใช้บงั คับ ให้พจิ ารณาสังการตามระเบี
่
ยบทีใ่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิม
ข้อ 160 การพัสดุใดทีอ่ ยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ระเบียบฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบทีใ่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิม จนกว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จ ตามขัน้ ตอนนัน้ และให้ถือว่าไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ สําหรับขัน้ ตอนต่อไปให้
ปฏิบตั ติ ามความในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535
พลตํารวจเอก

เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

2

แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2539 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539
3
แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 8ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2541 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
23 เมษายน 2541
4
แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2541 ประการในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 61ง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 มีผลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2541
5
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 76ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 1 กันยายน 2541
6
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 117 ตอนพิเศษ 83ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2543 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2543
7
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 119 ตอนพิเศษ 60ง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2545
8
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 132 ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2547
9
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
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