ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั
9
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และ
มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2528
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซือ้ การจ้าง และการจ้างทีป่ รึกษาภายใต้
โครงการทีด่ าํ เนินการด้วยเงินกูจ้ ากต่างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. 2528
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรือหนังสือสังการอื
่
่นใด ทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้หรือทีม่ ี
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
9
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี าํ นาจตีความวินิจฉัย
ปญั หา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ พื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบตั ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด ก็ได้
ระเบียบพัสดุฉบับ 9

-2หมวด 1
ข้อความทัวไป
่
ส่วนที่ 1
นิ ยาม
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษาการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลีย่ น การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่นๆ ที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือการ
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซือ้ พัสดุทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ทดลอง และบริการ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ การจ้างทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากทีป่ รึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิตบิ คุ คลหรือ
บุคคลธรรมดา ทีป่ ระกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงิ นงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่
เติม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
“เงิ นนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จัดหา
รายได้เป็ นครัง้ คราวหรือมีผอู้ ุทศิ ให้เป็ นการเฉพาะเจาะจง
“เงิ นกู้” หมายความว่า เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“เงิ นช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทัง้ ในระดับรัฐบาลและทีม่ ใิ ช่
ระดับรัฐบาล มูลนิธหิ รือเอกชนต่างประเทศ
“โรงงานที่ได้รบั การรับระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น
อาคารทีท่ าํ การ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกัน และ
รวมตลอดถึงสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ซึง่ สร้างขึน้ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนัน้ ๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบาย
9
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-3นํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และสิง่ อื่นๆ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิ ตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานทีผ่ ลิต
ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย
“กิ จการของคนไทย” หมายความว่า กิจการทีเ่ ป็ นของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล
สัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจ หรือสามารถให้
บริการเป็ นทีป่ รึกษาทางวิศวกรรม สถาปตั ยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทัง้ ให้บริการด้านศึกษา
สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ทีป่ รึกษาทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กบั ศูนย์
ข้อมูลทีป่ รึกษาของกระทรวงการคลัง
“หน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ด้วย
“หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารของหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายถึง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
“รัฐวิ สาหกิ จ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
่ บตั งิ านใน
“หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกทีปฏิ
สายงานทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ หรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ จากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ แล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้ าที่พสั ดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ดํารงตําแหน่งทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ หรือได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ให้มหี น้าทีห่ รือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ าง” หมายความว่า ผูม้ อี าํ นาจสังอนุ
่ ญาตให้ซอ้ื หรือจ้างตามระเบียบนี้
“ผูอ้ าํ นวยการโครงการ” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้มหี น้าทีร่ บั ผิด
ชอบในการดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุตามโครงการเงินกูห้ รือโครงการเงินช่วยเหลือ
“ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ รว่ มกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล
ทีเ่ ข้าเสนอราคาขายในการซือ้ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้าเสนอราคา เพือ่ รับจ้าง
ทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพือ่ รับจ้างเป็ นทีป่ รึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราว
เดียวกัน
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-4การมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวข้าง
ต้น ได้แก่ การทีบ่ ุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู้
บริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ ุคคลรายหนึ่ง มีอาํ นาจ
หรือสามารถใช้อาํ นาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ ุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายทีเ่ สนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
ไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชน จํากัด เป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในบริษทั จํากัดหรือบริษทั
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ สนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
คําว่า “ผูถื้ อหุนรายใหญ่
้
” ให้หมายความว่า ผูถือหุ
้ นซึ
้ งถือหุ
่ นเกินกว่
้
าร้อยละยีสิบห้าในกิจการนั
่
นหรื
้ อใน
อัตราอื่ น ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกํา หนดสํา หรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วน ผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิตบิ ุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใน
บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่วน หรือการเข้าถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นของคูส่ มรส หรือบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าเป็ นการดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่วน หรือการ
ถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ช่อื บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู้
บริหาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยทีต่ นเองเป็นผูใ้ ช้อาํ นาจในการบริหารทีแ่ ท้จริง หรือเป็ นหุน้ ส่วน หรือผู้
ถือหุน้ ทีแ่ ท้จริงของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุน้ ส่วน หรือ
บริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน ให้ถอื ว่าผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ตาม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
หรือผูเ้ สนองานรายหนึง่ หรือหลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส
ให้มกี ารแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ไม่วา่ จะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด หรือใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรือข่มขูว่ า่ จะใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร
เป็ นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา
หรือผู้ เสนองานด้ วยกัน หรือเพื่ อให้ประโยชน์ แก่ ผู้ เสนอราคา หรือผู้ เสนอรายหนึ่ งรายใดเป็ นผู้ มีส ิทธิ
ทําสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ หรือเพือ่ หลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
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-5หรือเพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุรกิจ
ปกติ
“เจ้าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตามข้อ 35 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 43 คณะกรรมการดํา เนิ นการจ้าง
ทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 81 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ตามข้อ 96 คณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนดตามข้อ 99 หรือผูว้ า่ จ้างในกรณีการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานโดยวิธพี เิ ศษทีเ่ ป็ นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ 100 (2)
“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษางาน
อันเกีย่ วกับการประปา การไฟฟ้า การสือ่ สาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
โดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ดําเนินการในระดับพืน้ ดิน ใต้พน้ื ดิน หรือเหนือ
พืน้ ดิน
ส่วนที่ 2
การใช้บงั คับและการมอบอํานาจ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บงั คับแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ ดําเนินการเกีย่ วกับ
การพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม เว้นแต่ได้มกี าร
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
3
ข้อ 7 ผูม้ อี าํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็ นหนังสือให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งใด
ก็ได้ โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอํานาจเป็ นสําคัญ
เมือ่ มีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูร้ บั มอบอํานาจมีหน้าทีต่ อ้ งรับมอบอํานาจนัน้ และจะ
มอบอํานาจนัน้ ให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
เพือ่ ความคล่องตัวในการจัดหา ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ มอบอํานาจในการสังการ
่ และดําเนินการจัดหาให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งรองลงไปเป็ นลําดับ
สําหรับโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ผูม้ อี าํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตัง้
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ คนหนึ่ง ทําหน้าทีผ่ อู้ าํ นวยการโครงการ และมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็ นการเฉพาะก็ได้
การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้แนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจประกอบ
การเบิกจ่ายเงินทุกครัง้ และส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคทราบ
ทุกครัง้
ส่วนที่ 3
บทกําหนดโทษ
ข้อ 8 ผูม้ อี าํ นาจหรือหน้าทีด่ าํ เนินการตามระเบียบนี้หรือผูห้ นึ่งผูใ้ ด กระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
7
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-6อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีเ่ อือ้ อํานวยแก่ผเู้ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มี
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ถือว่าผูน้ นั ้ กระทําผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือคําสังซึ
่ ง่
สามารถใช้บงั คับแก่ผนู้ นั ้ แล้วแต่กรณี และในกรณีของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ให้พจิ ารณาดําเนินการทางวินยั
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
หมวด 2
การจัดหา
ส่วนที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 9 ในกรณีทม่ี ผี อู้ ุทศิ พัสดุให้เป็ นกรรมสิทธิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
ให้สทิ ธิอนั เกีย่ วกับพัสดุหรือมอบให้เป็ นผูด้ แู ลพัสดุนนั ้ ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงือ่ นไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินนั ้ ๆ ได้ต่อเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
การได้มาซึง่ พัสดุหรือบริการนอกเหนือจากทีร่ ะเบียบนี้ได้กาํ หนดไว้ และไม่มรี ะเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะให้ถอื ปฏิบตั โิ ดยอนุโลมตามวิธกี ารจัดหาลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งทีก่ าํ หนดไว้ในหมวดนี้
7
ข้อ 10 กรณีทม่ี กี ารจัดทําเอง ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั งิ าน โดยมี
คุณสมบัตแิ ละหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ทีก่ าํ หนดให้มเี จ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบโดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว
9
ข้อ 10 ทวิ (ยกเลิก)
ข้อ 10 ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละขัน้ ตอนของการจัดหา
ต้องดําเนินการโดยเปิ ดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดย
คํานึงถึงคุณสมบัตแิ ละความสามารถของผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน เว้นแต่กรณีทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะอันเป็ น
ข้อยกเว้นตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดําเนินการแต่ละขัน้ ตอน ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนิน
การ พร้อมทังต้
้ องระบุเหตุผลในการพิจารณาสังการในขั
่
นตอนที
้
ส่ าํ คัญไว้เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
9

ข้ อ 10 จัตวา เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการแข่ งขันกันอย่ างเป็ นธรรมตามข้อ 10
ตรี ให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีเ่ ป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันแต่เพียงรายเดียวเท่านัน้ มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเสนอราคาหรือเสนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุม
งานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในแต่ละครัง้
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-7ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานแต่ละรายว่าเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันหรือไม่ ก่อนการเปิ ดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ โดยวิธปี ระกวดราคาตาม
ข้อ 47 หรือการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 78 และ ข้อ 82 ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบ
คุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อ
เสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอทางการเงิน
ข้อ 10 เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
10 จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าทีก่ าํ หนดให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเสนองานยื
้
น่ เอกสารแสดงคุณสมบัตแิ ยกมาต่างหาก
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยน่ื สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุ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 ช่นิตบิ ุคคล
ให้ย่นื สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั ้ สําเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานร่วมกันในฐานะ
เป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และในกรณี
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ ไิ ด้ถอื สัญชาติไทย ก็ให้ยน่ื สําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ว่ มค้า
ฝา่ ยใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยน่ื เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะ
ทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
การยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้ย่นื พร้อมกับการยืน่ ซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีทร่ี ะเบียบนี้กาํ หนดให้ยน่ื ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
เพียงซองเดียวตามข้อ 80 (2) ให้ผเู้ สนองานยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัตติ ามวรรคหนึง่ มาพร้อมกับการยืน่ ซองดัง
กล่าวด้วย
เมือ่ ได้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ 10 จัตวา
วรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตปิ ระกาศรายชือ่ ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สถานทีท่ าํ การของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยพลัน และ
ถ้าผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานอยู่ ณ สถานทีท่ ม่ี กี ารเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแล้วแต่
กรณี ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายนัน้ ทราบด้วย
ข้อ 10 ฉ เมือ่ ได้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
10 จัตวา วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครัง้ นัน้ พร้อมทัง้ แจ้งให้ผูเ้ สนอราคาหรือ
ผูเ้ สนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
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-8ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
เพราะเหตุเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน อาจอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งพร้อมทัง้ แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องมาด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
พร้อมทัง้ แจ้งให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ สําหรับ
การเสนอราคาหรือเสนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานในครัง้ นัน้ และให้สง่ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ เว้นแต่ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะ
เวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างยิง่ และในกรณีทผ่ี วู้ ่าราชการ
จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองานทีไ่ ด้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
อย่างยิง่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจสังยกเลิ
่
กการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดัง
กล่าวได้
ข้อ 10 สัตต นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานแต่ละราย
ตามข้อ 10 จัตวา วรรคสองและตามข้อ 138 แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนหรือในขณะทีม่ กี ารเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้เจ้าหน้ าที่ท่ีมหี น้ าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติทาํ การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีก่ ระทําการดัง
กล่าวทุกรายออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีป่ รึกษา
หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครัง้ นัน้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตจิ ะวินิจฉัยว่า
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานนัน้ เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและมิได้เป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระทําดังกล่าว ตามนัยข้อ 138/4 จะไม่ตดั รายชื่อผูเ้ สนอ
ราคาหรือผูเ้ สนองานนัน้ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานในการซือ้ หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้าง
ทีป่ รึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนัน้ ก็ได้
ให้นําความในข้อ 10 เบญจ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
ทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง มีสทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าหน้าที่
ทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ ทัง้ นี้ให้นําความในข้อ 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กบั การ
อุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุ โลม และให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอต่อผู้
ว่าราชการจังหวัดเพือ่ พิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน ทีถ่ กู ตัดรายชือ่ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผูท้ ง้ิ งานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การลงโทษผูท้ ง้ิ งาน
ข้อ 10 อัฏฐ ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานแล้วว่า ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกตามทีไ่ ด้ประกาศรายชือ่ ไว้ตาม
ข้อ 10 เบญจ วรรคสาม เป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานรายอื่น
หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีก่ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้
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-9หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีอาํ นาจทีจ่ ะตัดรายชือ่ ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนอ
งานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 10 เบญจ วรรคสาม
ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
เพือ่ พิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือ ผูเ้ สนองานตาม
วรรคหนึ่ง เป็ นผูท้ ง้ิ งานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การลงโทษผูท้ ง้ิ งาน และในกรณีทผ่ี วู้ า่ ราชการจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานทีไ่ ด้ดาํ เนินการไปแล้ว
จะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างยิง่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจสังยกเลิ
่
ก
การเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ส่วนที่ 2
การซื้อการจ้าง
การใช้พสั ดุที่ผลิ ตในประเทศและกิ จการของคนไทย
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ข้อ 11 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใช้พสั ดุทผ่ี ลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคน
ไทย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึง่ อาจมีผลกีดกันไม่ให้ผผู้ ลิตหรือผูข้ าย
พัสดุทผ่ี ลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
(2) ในกรณีพัสดุทีต้องการซื
่
อหรือจ้างทํ
้
า มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาํ หนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือเพือ่ ความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(3) ในกรณีพ ัสดุทต้่ี องการซือหรื
้ อจ้างทํา ยังไม่มปี ระกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
แต่มผี ได้
ู้ ร ับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้ก ับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาํ หนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ผูซ้ อ้ื หรือ
ใบแทรกคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้
(4) ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
ก่อสร้าง แตกต่างจากทีก่ าํ หนดไว้ใน (2) หรือ (3) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมือ่ ได้
รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทกั ท้วงแล้ว ให้ดาํ เนินการซือ้ หรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่
รับพิจารณารายนัน้ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตัง้ แต่สามรายขึน้ ไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทําตามวรรคหนึ่ง เป็ นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงาน
ทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็ นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตแสดง
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-10เครือ่ งหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตตังแต่
้ สามรายขึน้ ไป หรือเป็ น
พัสดุท่ีมผี ู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตัง้ แต่ สามรายขึ้นไป ให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือพัสดุทผ่ี ลิต
จากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยและให้ดาํ เนินการตาม (6)
(6) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรือขนาดเดียวกันตั ง้ แต่ สามรายขึ้ นไป ให้ระบุ ความต้ องการเฉพาะพัสดุ ซง่ึ
แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพตังแต่
้ สามรายขึน้ ไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซง่ึ ผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพทีท่ าํ ในประเทศไทยเท่านัน้
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดง
เครือ่ งหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทม่ี ผี ผู้ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุด หาก
ต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(7) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทําตาม (5) หรือ (6) เป็นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานที่
ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็ นพัสดุทม่ี ผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็ นพัสดุ ท่ี มีผู้ ผลิต
จากโรงงานที่ ได้ ร ับการรับรองระบบคุ ณภาพ โดยมีผู้ ผลิตน้ อยกว่ าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะ
พัสดุทท่ี าํ ในประเทศไทย
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดง
เครือ่ งหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพหรือมี
ผูเ้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือมีผเู้ สนอราคาพัสดุทผ่ี ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ระบบคุณภาพ ให้ดาํ เนินการต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ น
พัสดุ ท่ีผลิตจากโรงงานที่ ได้ร บั การรับรองระบบคุ ณภาพรายที่เสนอราคาสู งกว่ าราคาตํ่า สุ ดของผูเ้ สนอ
ราคารายอืน่ ไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทังนี
้ ้ ให้เรียกผูเ้ สนอราคารายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุดมาต่อรองราคาก่อน
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสู
่
งกว่าราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื
้
นไม่
่ เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้ หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคา
พัสดุทแ่ี สดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุด
ลําดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกิน
ร้อยละเจ็ด หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคาพัสดุทแ่ี สดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน หรือผูเ้ สนอราคาพัสดุ ทีผ่ ลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายทีเ่ สนอราคาสูงกว่าราคาตํ่า
สุดของผูเ้ สนอราคารายอืน่ ไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุด
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-11ของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนัน้
(8) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํามีผไู้ ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุทท่ี าํ ในประเทศไทย
การซือ้ หรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุทไ่ี ด้รบั การจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้ก บั กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่า สุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่
เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม
รายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราทีป่ ลัด
กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ให้ถอื ตามทีป่ รากฏในบัญชีคมู่ อื ผูซ้ อ้ื หรือ
ใบแทรกคูม่ อื ผูซ้ อ้ื ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้ ถึงเดือนก่อนหน้าทีจ่ ะประกาศซือ้ หรือจ้าง
ถ้ามีผเู้ สนอราคาพัสดุทอ่ี ยูร่ ะหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับ มาพร้อมกับ
ใบเสนอราคา หากพัสดุนนั ้ ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือได้
รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมภายในสิบวันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอ
ราคา แต่ทงั ้ นี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถอื เสมือนเป็ นผูเ้ สนอราคาพัสดุทไ่ี ด้
รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือได้รบั ใบอนุ ญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือได้รบั การจดทะเบียน
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) แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างก่อสร้าง ให้กาํ หนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีท่ีผเู้ สนอ
ราคาผลิตภัณฑ์ทม่ี แี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็ นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุท่ี
มิได้มแี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผูเ้ สนอราคาราย
ตํ่าสุด ให้ต่อรองราคาของผูเ้ สนอราคาพัสดุทม่ี แี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็ นกิจการของคน
ไทยรายทีเ่ สนอถูกต้องตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ และเสนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีล่ ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราทีป่ ลัด
กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ซอ้ื หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(12) การเปรียบเทียบราคา ให้พจิ ารณาราคาทีอ่ ยูใ่ นฐานเดียวกัน โดยให้พจิ ารณาราคารวม
ภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้ประกาศให้ผเู้ สนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
(13) ราคาทีซ่ อ้ื หรือจ้าง ให้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดสําหรับวิธซี อ้ื หรือวิธจี า้ งแต่ละวิธี
เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซือ้ หรือการจ้าง ทีด่ าํ เนินการด้วยเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือซึง่ ไม่สามารถเจรจากับแหล่ง
เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือเพือ่ กําหนดเงือ่ นไขตามวรรคหนึง่ ได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่งเสริม
พัสดุทผ่ี ลิตในประเทศไทยหรือเป็ นกิจการของคนไทยให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
ในกรณีทพ่ี สั ดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจ
ยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ น
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-12ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผูผ้ ลิต
จากโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แต่ละราย ถ้ามีลกั ษณะทีเ่ ป็นการมีสว่ นได้เสียไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” ให้นบั ผูไ้ ด้รบั ใบ
อนุ ญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ นหนึ่งรายเท่านัน้
วิ ธีซื้อและวิ ธีจ้าง
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) ให้กระทําได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด ในกรณีทไ่ี ม่มหี ลักเกณฑ์ในเรือ่ งดังกล่าวกําหนดไว้ ให้
นําหลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มา
ใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ให้มสี ถานทีก่ ลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
2
ข้อ 13 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคา
ไม่เกิน 100,000 บาท
2
ข้อ 14 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคา
เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2
ข้อ 15 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท
7
ข้อ 16 การซือ้ หรือการจ้างตามข้อ 13 และข้อ 14 ถ้าผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ างเห็นสมควรจะสังให้
่
กระทําโดยวิธกี าํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินทีส่ งู กว่าก็ได้
การแบ่งซือ้ หรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างในครัง้ เดียวกัน เพือ่ ให้วงเงินตํ่ากว่าที่
กําหนดโดยวิธหี นึ่งวิธใี ด หรือเพือ่ ให้อาํ นาจสังซื
่ อ้ สังจ้
่ างเปลีย่ นไปจะกระทํามิได้ เว้นแต่การแบ่งซือ้ แบ่งจ้าง
วัสดุทง่ี า่ ยต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดําเนินการซือ้ หรือจ้างในครัง้ เดียวกันทัง้ จํานวนเงิน
การซือ้ หรือการจ้างซึง่ ดําเนินการด้วยเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างจะสังให้
่
กระทําตามวงเงินทีส่ ญ
ั ญาเงินกูห้ รือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
9
ข้อ 17 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซือ้ ครังหนึ
้ ง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นพัสดุทจ่ี ะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
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-13(2) เป็ นพัสดุทต่ี อ้ งซือ้ เร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
(3) เป็ นพัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(4) เป็ นพัสดุทโ่ี ดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคทีจ่ าํ เป็ นต้องระบุยห่ี อ้
เป็ นการเฉพาะ ซึง่ หมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคทีไ่ ม่ตอ้ งจัดซือ้ ตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
(5) เป็ นพัสดุทเ่ี ป็นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างซึง่ จําเป็ นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง
(6) เป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
(7) เป็ นพัสดุทม่ี คี วามต้องการใช้เพิม่ ขึน้ ในสถานการณ์ทจ่ี าํ เป็ น หรือเร่งด่วน หรือเพือ่
ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และจําเป็นต้องซือ้ เพิม่ (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
9
ข้อ 18 การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การจ้างครังหนึ
้ ง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นงานทีต่ อ้ งจ้างช่างผูม้ ฝี ี มอื โดยเฉพาะ หรือผูม้ คี วามชํานาญเป็ นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุทจํ่ี าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงประมาณค่า
ซ่ อมได้ เช่ น งานจ้างซ่ อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิ กส์
เป็ นต้น
(3) เป็ นงานทีต่ อ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่
(4) เป็ นงานทีไ่ ด้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
(5) เป็ นงานทีจ่ าํ เป็ นต้องการจ้างเพิม่ ในสถานการณ์ทจ่ี าํ เป็น หรือเร่งด่วน หรือเพือ่
ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และจําเป็นต้องจ้างเพิม่ (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กําหนด
ข้อ 19 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุ มตั ใิ ห้ซอ้ื หรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนดให้ซอ้ื หรือจ้าง และกรณีนใ้ี ห้รวมถึงหน่วยงานอืน่ ที่
มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
3
ข้อ 20 ก่อนดําเนินการซือ้ หรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซือ้ ทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างตามข้อ
21 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทํารายงานเสนอผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะซือ้ หรืองานทีจ่ ะจ้าง
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-14(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซือ้ หรือจ้าง
ในครัง้ นัน้
(5) กําหนดเวลาทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุนนั ้ หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
(6) วิธที จ่ี ะซือ้ หรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้างโดยวิธนี นั ้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการซือ้ หรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซือ้ หรือจ้างโดยวิธตี กลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซือ้ หรือจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ 17 (2) หรือข้อ 18 (3) ซึง่ ไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุหรือเจ้า
หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการนัน้ จะทํารายงานตามวรรคหนึง่ เฉพาะรายการทีเ่ ห็นว่าจําเป็นก็ได้
ข้อ 21 ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้ าที่พสั ดุทาํ รายงาน เสนอ
ต่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นทีต่ อ้ งซือ้
(2) รายละเอียดของทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างทีต่ อ้ งการซือ้ รวมทัง้ เนื้อทีแ่ ละท้องทีท่ ต่ี อ้ งการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องทีน่ นั ้
(4) ราคาซือขายของที
้
ดิ่ นและหรือสิงก่
่ อสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจะซื
่ อครั
้ งหลั
้ งสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินทีจ่ ะซือ้ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่
จะซือ้ ในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซือ้ ในครัง้ นัน้
(6) วิธที จ่ี ะซือ้ และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ โดยวิธนี นั ้
(7) ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการต่
้
างๆ ทีจ่ าํ เป็นในการซือ้ การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซือ้ ทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างให้ตดิ ต่อกับเจ้าของโดยตรง
ข้อ 22 เมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเ่ สนอตามข้อ 20 หรือข้อ
21 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการตามวิธกี ารซือ้ หรือการจ้างนัน้ ต่อไปได้
การคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบือ้ งต้นในการซื้อและการจ้าง
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ข้อ 23 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัติ เบือ้ งต้น
ในการซือ้ หรือการจ้าง ให้กระทําได้ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องจํากัดเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามสามารถ โดยกําหนดหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก ประกาศให้ผทู้ ส่ี นใจทราบโดยเปิดเผย
ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทํารายงานเสนอขออนุ มตั หิ วั หน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
เบือ้ งต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานทีจ่ ะต้องซือ้ หรือจ้าง
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-15(3) คุณสมบัติของผูมี้ สทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ซึงเป็
่ นเกณฑ์ความต้องการขันตํ
้ ่า เช่นประสบการณ์และ
ผลงานทีผ่ า่ นมา สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อ 24 เมือ่ หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการอนุ
่
มตั ใิ น
ข้อ 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 ให้กาํ หนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอและ เปิดซอง
ข้อเสนอ พร้อมทัง้ ประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ้ งการจ้างและ
กําหนดเวลาให้พอเพียงเพือ่ เปิดโอกาสให้แก่ผทู้ ส่ี นใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทัง้ นี้ จะต้องกระทําก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็น
สมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือโฆษณาด้วยวิธอี ่นื อีก
ก็ได้
สําหรับการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศโฆษณา
ก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ
อีกด้วย
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ข้อ 25 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอย่างน้อยสี่
คน โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ และจะต้องมีผชู้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ อย่างน้อยหนึ่งคน
การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่น เป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาทีห่ วั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้
ทัง้ หมดต่อหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เพือ่
พิจารณาประกาศรายชือ่ ผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซือ้ หรือจ้างต่อไป
ข้อ 26 หลังจากทีไ่ ด้มกี ารประกาศรายชือ่ ผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซือ้ การจ้างแล้วให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ป่ี ระสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยืน่ คําขอได้
ตลอดเวลา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกตามข้อ 24 และข้อ 25
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัติ
เบือ้ งต้นในการซือ้ การจ้างทีไ่ ด้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี
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-16กรรมการ
ข้อ 27 ในการดําเนินการซือ้ หรือการจ้างแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้พร้อมกับกําหนดระยะ
เวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ถ้ามีเหตุทท่ี าํ ให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้า
ฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็ น
9
ข้อ 28 คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ ในกรณีจาํ เป็ นหรือเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้าประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบ ัติหน้าทีได้
่ ให้ห ัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินแต่
่ งตัง้ กรรมการคน
ใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทําหน้าทีป่ ระธานกรรมการแทน
การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่นเป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณีเมือ่ ถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้ว ประธาน
กรรมการยังไม่มาปฏิบตั หิ น้าที่ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าทีป่ ระธานกรรมการใน
เวลานัน้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะข้อ 35 (1) หรือข้อ 42 แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน
ประธานกรรมการซึง่ หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ เพือ่ ดําเนินการต่อ
ไป
ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ เดียวกัน ห้ามแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
เป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจ้าง
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-17คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตัง้ ผู้
ชํานาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย
สําหรับการซือ้ หรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตังข้
้ าราชการส่วนท้องถิน่ คนหนึง่ ซึง่
มิใช่ผจู้ ดั ซือ้ หรือจัดจ้างเป็ นผูต้ รวจรับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้ อ 29 ในการประชุ มปรึกษาของคณะกรรมการแต่ ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่ ง
ในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้ถอื มติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทาํ บันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย
ข้อ 30 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในสังกัด หรือข้าราชการในสังกัดอื่นตามทีไ่ ด้รบั ความยินยอมจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผูน้ นั ้ แล้วแต่กรณี ในกรณีทล่ี กั ษณะของงานก่อสร้างมี
ความจําเป็นต้องใช้ความรูค้ วามชํานาญหลายด้าน จะแต่งตังผู
้ ค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุม่ บุคคลก็ได้
ผูค้ วบคุมงานควรมีคณ
ุ วุฒติ ามทีผ่ อู้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ต่าํ กว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาํ เป็ นจะต้องจ้างทีป่ รึกษาหรือเอกชนเป็ นผูค้ วบคุมงานแทนข้าราชการส่วนท้องถิน่
หรือข้าราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ในส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี
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ข้อ 31 ในการซือ้ หรือจ้างทําพัสดุทม่ี เี ทคนิคพิเศษ และจําเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการ
พิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะ
ขอทําความตกลงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อว่าจ้างทีป่ รึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัด
ซือ้ หรือจัดจ้างในขันตอนหนึ
้
ง่ ขันตอนใดได้
้
ตามความจําเป็น โดยให้ดาํ เนินการจ้างโดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ใน
ส่วนที่ 3
วิ ธีตกลงราคา
ข้อ 32 การซื้อหรือจ้างโดยวิธตี กลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุตดิ ต่อตกลงราคากับผูข้ าย
หรือผูร้ บั จ้างโดยตรง แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ซือ้ หรือจ้างได้ภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
ตามข้อ 22
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-18การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคาในกรณีจาํ เป็ นและเร่งด่วนทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาด
หมายไว้กอ่ นและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุหรือเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายให้รบั
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ าง
ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการนัน้ ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผูส้ งซื
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และเมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงานดัง
กล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิ ธีสอบราคา
ข้อ 33 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทต่ี อ้ งการซือ้ และจํานวนทีต่ อ้ งการหรือแบบรูปรายการละเอียด
และปริมาณงานทีต่ อ้ งการจ้าง
ในกรณีทจ่ี าํ เป็นต้องดูสถานที่ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมประกอบตามวรรคหนึง่ ให้กาํ หนด
สถานที่ วัน เวลาทีน่ ดั หมายไว้ดว้ ย
(2) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคาซึง่ จะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผเู้ สนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณีจาํ เป็ นให้ระบุผเู้ ข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการ
ละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(4) ถ้าจําเป็ นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาํ หนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไว้สาํ หรับการทําสัญญาด้วย ทัง้ นี้ ให้มขี อ้ กําหนดไว้ดว้ ยว่าทางราชการไม่รบั ผิดชอบในความเสีย
หายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบตัวอย่างนัน้
(5) สถานทีต่ ดิ ต่อเกีย่ วกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีทม่ี กี ารขายให้ระบุราคาขายไว้ดว้ ย
(6) ข้อกําหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทัง้ สิน้ และราคาต่อหน่วยหรือ ต่อรายการ
(ถ้าทําได้) พร้อมทัง้ ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ
ในกรณีทไ่ี ม่ได้กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พจิ ารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ดว้ ยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทัง้ สิน้ เป็ น
ตัวเลขและต้องมีตวั หนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาํ หนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าทีจ่ าํ เป็นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และมี
เงือ่ นไขด้วยว่าซองเสนอราคาทีย่ น่ื ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
(9) กําหนดสถานทีส่ ง่ มอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซือ้ ) หรือกําหนด
วันทีจ่ ะเริม่ ทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(11) ข้อกําหนดให้ผเู้ สนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยืน่ ต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซือ้ การจ้างครัง้ นัน้ และ ส่งถึงหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนวันเปิดซอง โดยให้สง่ เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร
เสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
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-19สําหรับกรณีทจ่ี ะให้มกี ารยืน่ ซองทางไปรษณียไ์ ด้ ให้กาํ หนดวิธกี ารปฏิบตั ไิ ว้ให้ชดั เจนด้วย
(12) กําหนดเงือ่ นไขในการสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูท้ ไ่ี ม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ
เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
(13) ข้อกําหนดว่าผูเ้ ข้าเสนอราคาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ไปทําสัญญาจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ 133 และข้อ 134
(14) ร่างสัญญา รวมทัง้ การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงือ่ นไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
และอัตราค่าปรับ
(15) ข้อสงวนสิทธิวา่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะไม่พจิ ารณาผูเ้ สนอราคาทีเ่ ป็ น
ผูท้ ง้ิ งานของทางราชการหรือผูท้ ง้ิ งานของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จาํ ต้องซื้อหรือจ้าง
จากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมทังจะพิ
้ จารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็นผูท้ ง้ิ
งาน หากมีเหตุทเ่ี ชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สจุ ริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
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ข้อ 34 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่นอ้ ยกว่าสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่นอ้ ยกว่าสี่
สิบห้าวัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุสง่ ประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสาร
สอบราคาไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้มากทีส่ ดุ
เท่ าที่ จ ะทํา ได้ แต่ ท ั ้ง นี้ ต้ องไม่ น้ อยกว่ าห้ า ราย กับ ให้ ปิ ด ประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้ โ ดยเปิ ด
เผย ณ ทีท่ าํ การของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ หรือตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กําหนด
(2) ในการยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซือ้ การจ้างครัง้ นัน้ และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูด้ าํ เนินการสอบ
ราคาก่อนวันเปิ ดซองสอบราคา โดยยืน่ โดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนในกรณีทห่ี น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนดให้กระทําได้
(3) ให้เจ้าหน้าทีล่ งรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนั และเวลาทีร่ บั ซองไว้ทซ่ี องด้วย ในกรณีท่ี
ผูเ้ สนอราคามายืน่ ซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผยู้ น่ื ซอง สําหรับกรณีทเ่ี ป็นการยืน่ ซองทางไปรษณีย์ ให้
ถือวันและเวลาทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซองและให้สง่ มอบ
ซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทนั ที
(4) ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมือ่ ถึง
กําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้สง่ มอบซองเสนอราคาพร้อมทัง้ รายงานผลการรับซองต่อคณะ
กรรมการเปิ ดซองสอบราคา เพือ่ ดําเนินการต่อไป
ข้อ 35 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผยตาม วัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าํ หนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการ
ละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
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-20(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตาม (2) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
คุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และเสนอให้ซอหรื
ื อจ้างจากรายทีค่ ดั เลือก
ไว้แล้ว ซึง่ เสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ในเวลาทีก่ าํ หนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํ่า
รายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผเู้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกันด้วยวิธยี น่ื ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือหรือจ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 36
(4) ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ ในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุ โลม
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้
ทัง้ หมดต่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างเพือ่ สังการ
่ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
3
ข้อ 36 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาทีป่ รากฏว่า ราคาของผูเ้ สนอราคาตํ่าสุดรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างตามข้อ 35 (3) ยังสูงกว่ากว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผูเ้ สนอราคารายนัน้ มาต่อรองราคาให้ต่าํ สุดเท่าทีจ่ ะทําได้ หากผูเ้ สนอราคารายนัน้
ยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั น้ ไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่สว่ นทีส่ งู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้างนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซือ้
หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผูเ้ สนอราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้
หรือจ้างทุกรายตามข้อ 35 (3) มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธยี น่ื ซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะ
เวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายืน่ ซองให้ถอื ว่ารายนัน้ ยืนราคาตามทีเ่ สนอไว้เดิม หากผูเ้ สนอราคาตํ่า สุด
ในการต่อรองราคาครัง้ นี้ เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั น้ ไม่
เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซือ้ หรือ
จ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน้ และเมือ่ มีราคาซือ้ หรือจ้างเพิม่ ขึน้ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ด้วย
(3) ถ้ าดํา เนิ น การตาม (2) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เ สนอความเห็ นต่ อผู้ ส ั ง่ ซื้ อหรื อ ผู้ ส ั ง่ จ้ าง
เพือ่ ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิม่ เติม หรือ
ยกเลิกการสอบราคา เพือ่ ดําเนินการสอบราคาใหม่
วิ ธีประกวดราคา
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-21ข้อ 37 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กําหนด หรือตามแบบทีผ่ า่ นการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็ นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบทีผ่ า่ นการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญ
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทาํ ให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปญั หาในทางเสียเปรียบหรือไม่
รัดกุมพอ ก็ให้สง่ ร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดั ทําเป็ นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุทต่ี อ้ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ้ งการจ้าง
(2) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4) สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซือ้ เอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(5) แหล่งเงินกูแ้ ละประเทศผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ
9
ข้อ 38 การซือ้ หรือจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุมหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ควบคุมดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพร่ขา่ ว และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดย
ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการดังนี้
(1) ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ทีท่ าํ การของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
(2) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย
(4) ส่งไปเผยแพร่ทศ่ี นู ย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
(5) ส่งให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
(6) ส่งประกาศให้จงั หวัด อําเภอ กิง่ อําเภอ ปิดประกาศไว้ทศ่ี าลากลางจังหวัด ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอ ที่ทาํ การปกครองกิ่งอําเภอ ตามลําดับ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ กําหนด
นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นควร จะส่ง
ประกาศไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี ่นื อีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ให้สง่ เอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนวันรับซองประกวด
ราคาไม่น้อยกว่า 20 วัน
สําหรับการซือ้ หรือจ้างโดยวิธปี ระกวดราคานานาชาติ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้อ 39 การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึง่ รวมทังคุ
้ ณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานทีท่ ผ่ี ตู้ อ้ งการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็ นเขตหวงห้าม กับ
จะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรือขอซือ้ ทีม่ อี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนัน้
อย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มเี งือ่ นไขอื่นในการให้หรือขาย ทัง้ นี้ ให้เผือ่ เวลาไว้สาํ หรับการคํานวณราคา
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-22ของผูป้ ระสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริม่ ดําเนินการ ให้หรือขายก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า
10 วัน และให้มชี ว่ งเวลาในการให้หรือขาย ไม่น้อยกว่า 10 วันด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารขาย ให้กาํ หนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จา่ ยทีท่ างราชการจะต้องเสียไปในการจัด
ทําสําเนาเอกสารประกวดราคานัน้
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาใหม่ให้ผรู้ บั หรือซือ้ เอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ ก่อน มีสทิ ธิใช้เอกสารประกวดราคานัน้ หรือได้รบั เอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซือ้ เอกสารประกวดราคาอีก
ราย
ข้อ 40 ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องชีแ้ จง หรือให้
ละเอียดเพิม่ เติมเพือ่ ประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือมีความจําเป็นต้องแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดทีเ่ ป็ นสาระสําคัญซึง่ มิได้กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตัง้ แต่ตน้ ให้
จัดทําเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิม่ เติม และดําเนินการตามข้อ 38 โดยอนุโลม กับแจ้งเป็ นหนังสือให้ผทู้ ่ี
ขอรับหรือขอซือ้ เอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็ นเหตุให้ผเู้ สนอราคาไม่สามารถยืน่ ซองประกวด
ราคาได้ทนั ตามกําหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความ
จําเป็นด้วย
ข้ อ 41 นอกจากกรณี ท่ีกาํ หนดไว้ตามข้อ 40 เมื่อถึงกํา หนดวันรับซองประกวดราคา
ห้ามมิให้รน่ หรือเลื่อน หรือเปลีย่ นแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจ์ ะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึง่ กําหนดให้มี
การยืน่ ซองทางไปรษณียไ์ ด้ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ 34 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
3
ข้อ 42 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว้ท่ี
หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ออกใบรับ
ให้แก่ผยู้ น่ื ซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลัก
ประกันซองเป็ นหนังสือคํ้าประกัน ให้สง่ สําเนาหนังสือคํ้าประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผอู้ อกหนังสือคํ้าประกันทราบทางไปรษณียล์ ง
ทะเบียนตอบรับด้วย
(3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเ้ สนอราคาพร้อมทัง้ พัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บนั ทึกในรายงานไว้ดว้ ย
(4) เมือ่ พ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 (9)
(5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมกับบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ของผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผยตามเวลาและสถานทีท่ ก่ี าํ หนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
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-23ในกรณีทม่ี กี ารยืน่ ซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคา
ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กาํ หนดไว้ตามข้อ 47 และข้อ 49 คณะ
กรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ ง โดยให้เป็ นหน้ าที่ของ คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตวั อย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงือ่ นไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มใิ ช่สาระสําคัญ และความแตกต่ างนั น้ ไม่มีผลทํา ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่ อผูเ้ สนอราคารายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อนปรนให้ผูเ้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตดั
ผูเ้ ข้าประกวดราคารายนัน้ ออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้
ผูเ้ สนอราคารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิง่ ของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาทีต่ รวจสอบแล้ว
ตาม (1) ซึง่ มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แล้วเสนอให้ซอ้ื
หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว ซึง่ เสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ในเวลาทีก่ าํ หนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจาก ผูเ้ สนอราคา
ตํ่ารายถัดไปตามลําดับ
ถ้าผูเ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อม
กัน ด้วยวิธยี น่ื ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 36 โดยอนุโลม
(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้
ทัง้ หมดต่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือสังจ้
่ างเพือ่ สังการ
่ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 44 เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พจิ ารณาตามข้อ 43 (1) แล้ว
ปรากฏว่า มีผเู้ สนอราคารายเดียวหรือมีผเู้ สนอราคาหลายรายแต่ถกู ต้องตรงตามรายการละเอียดและ
ั ่ างยกเลิกการ
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ประกวดราคาครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดําเนิน
การต่อไปโดยไม่ตอ้ งยกเลิกการประกวดราคาก็ให้ดาํ เนินการตามข้อ 43 (2) โดยอนุ โลม
ข้อ 45 ในกรณีไม่มผี เู้ สนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขที่
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ เพือ่ ดําเนินการการประกวดราคาใหม่
กําหนด ให้เสนอผูส้ งซื
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-24หากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดีจะสังให้
่ ดาํ เนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธี
พิเศษ ตามข้อ 17 (6) หรือข้อ 18 (4) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
ข้อ 46 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทาํ สัญญาหรือตกลงซือ้ หรือจ้างกับ ผูเ้ สนอราคา
รายใด ถ้ามีความจําเป็นเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็นเหตุ ให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
สาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึง่ ทําให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผูเ้ ข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูส้ งจ้
ั ่ างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้
ข้อ 47 การซือ้ หรือการจ้างทีม่ ลี กั ษณะจําเป็ นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ
ข้อกําหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึง่ อาจจะมีขอ้ เสนอทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็ นเหตุให้มปี ญั หาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพือ่ ขจัดปญั หาดังกล่าวจําเป็ นต้องให้มกี ารปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถอื ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการประกวดราคาทัวไป
่ เว้นแต่การ
กําหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืน่ ซองประกวดราคาโดยแยกเป็ น
(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(2) ซองข้อเสนอด้านราคา
ทัง้ นี้ ให้กาํ หนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาด้วย
ข้อ 48 เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อ 47 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่
เปิดซองเทคนิคของผูเ้ สนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ 42 (5) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามข้อ 47 โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ 43 ในส่วนทีไ่ ม่ขดั กับการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผูเ้ ข้าเสนอราคาทุกรายและ คัด
เลือกเฉพาะรายทีเ่ สนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ มากทีส่ ดุ ในกรณีจาํ เป็ นสามารถเรียกผูเ้ สนอราคามาชีแ้ จงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิม่ เติม
ข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับรายทีไ่ ม่ผา่ น
การพิจารณาให้สง่ คืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง
ข้อ 49 การซือ้ หรือการจ้างทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืน่ ข้อเสนอทางการเงินมาด้วย
ให้กาํ หนดให้ผเู้ สนอราคายืน่ ซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงิน
พร้อมกับการเปิดซองราคาตามข้อ 48 (2) เพือ่ ทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทัง้ นี้ ให้กาํ หนดวิธกี าร ขัน้
ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิ ธีพิเศษ
ข้อ 50 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพือ่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็ นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธเี จรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็ นพัสดุทต่ี อ้ งซือ้ เร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ให้เชิญผูม้ อี าชีพขายพัสดุนนั ้ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคา
ในท้องตลาดหรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
9
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-25(3) ในกรณีเป็ นพัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ ติดต่อสังซื
่ อ้ โดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่าง
ประเทศ โดยขอความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา
คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซือ้ โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ตดิ ต่อกับสํานักงานของ
องค์การระหว่างประเทศทีม่ อี ยูใ่ นประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีทไ่ี ม่มสี าํ นักงานในประเทศ ให้ตดิ ต่อกับ
สํานักงานในต่างประเทศได้
(4) ในกรณีเป็ นพัสดุทโ่ี ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคทีจ่ าํ เป็ นต้อง
ระบุยห่ี อ้ เป็ นการเฉพาะ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ (2)
(5) ในกรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการซือ้ โดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี ให้สบื ราคาจากผูม้ อี าชีพ
ขายพัสดุนนั ้ โดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่า
ผูเ้ สนอราคารายทีเ่ ห็นสมควรซือ้ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(6) ในกรณีพสั ดุทเ่ี ป็ นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างซึง่ จําเป็ นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของ
ทีด่ นิ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(7) ในกรณีทเ่ี ป็นพัสดุทไ่ี ด้ซอ้ื ไว้แล้ว แต่มคี วามจําเป็นต้องใช้เพิมในสถานการณ์
่
ทจ่ี าํ เป็น หรือเร่ง
ด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้เจรจากับผูข้ ายรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึง่ ยังไม่สน้ิ สุดระยะเวลาการส่งมอบ เพือ่ ขอให้มกี ารขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาทีต่ ่าํ กว่า หรือ
ราคาเดิม ภายใต้เงือ่ นไขทีด่ กี ว่าหรือเงือ่ นไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือ่ ให้
บังเกิดผลประโยชน์สงู สุดทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะได้รบั
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั ้ หมด
ต่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ เพือ่ สังการ
่ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
9
ข้อ 51 การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพือ่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (1) (2) และ (3) ให้เชิญผูม้ อี าชีพรับจ้างทํางานนัน้
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคา
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(2) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (4) กรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้วไม่
ได้ผลดี ให้สบื ราคาจากผูม้ อี าชีพรับจ้างทํางานนัน้ โดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายทีเ่ ห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิน่
หรือราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคา ลงเท่าทีจ่ ะทําได้
(3) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (5) ให้เจรจากับผูร้ บั จ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงซึง่ ยังไม่สน้ิ สุดระยะเวลาการส่งมอบเพือ่ ขอให้มกี ารจ้างตามรายละเอียด และราคาทีต่ ่าํ กว่าหรือราคา
เดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือ่ ให้บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุดทีห่ น่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ จะได้รบั
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-26ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั ้ หมด
ต่อผูส้ งจ้
ั ่ างเพือ่ สังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
วิ ธีกรณี พิเศษ
ข้อ 52 การดําเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างจากผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามข้อ 19 ได้โดยตรง เว้นแต่การซือ้ หรือ
การจ้างครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ซือ้ หรือจ้างได้ภายในวงเงินทีไ่ ด้
รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
3

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ 53 การซือ้ ยาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้จดั ซือ้ ตามชื่อสามัญ
(GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามทีค่ ณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด
ข้อ 54 การซือ้ ยา และเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก
วัสดุทนั ตกรรม ฟิลม์ เอกซเรย์ และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง่ องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้วให้จดั ซือ้
จากองค์การเภสัชกรรม โดยให้ดาํ เนินการด้วยวิธกี รณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ ราคายาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมจําหน่าย
ต้องไม่สงู กว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3
ข้อ 55 การซือ้ ยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาซึง่ องค์การ
เภสัชกรรมมิได้เป็นผูผ้ ลิต แต่มจี าํ หน่าย หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะจัดซือ้ จากองค์การเภสัชกรรมหรือ
ผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การจัดซือ้ โดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคา ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครัง้ และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏว่าองค์การ
เภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากัน หรือตํ่ากว่าผูเ้ สนอราคารายอื่น ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซือ้
จากองค์การเภสัชกรรม
(2) การจัดซือ้ โดยวิธตี กลงราคาหรือวิธพี เิ ศษ ให้ซอ้ื ในราคาทีไ่ ม่สงู กว่าราคากลางทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
ข้อ 56 ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนดให้ความสนับสนุนให้ซอ้ื ยาและ
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาจากหน่ วยงานใด ก็ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จัดซือ้ ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่
ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธกี รณีพเิ ศษด้วย
อํานาจในการสังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ าง
ข้อ 57 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างทุกวิธที ใ่ี ช้จา่ ยจากเงินรายได้ นอกจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 58
และข้อ 59 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูม้ อี าํ นาจสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ าง
โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
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-27ข้อ 58 นอกจากวิธพี เิ ศษตามข้อ 59 และวิธกี รณีพเิ ศษตามข้อ 60 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างครัง้
หนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกูภ้ ายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้เป็ นอํานาจ
ของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
(1) การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึง่ มีวงเงินเกิน
300,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(2) การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ มีวงเงินเกิน 100,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่หากมีวงเงินเกิน 200,000,000 บาท
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
9
ข้อ 59 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยวิธพี เิ ศษครัง้ หนึ่ง จากเงินอุดหนุ น เงินกูภ้ ายในประเทศ
หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
(1) การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยวิธพี เิ ศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึง่ มี
วงเงินเกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(2) การสัง่ ซื้ อหรือสัง่ จ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตํา บล ซึ่ งมีวงเงินเกิน
10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่หากมีวงเงินเกิน
20,000,000 บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ข้อ 60 การสังซื
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
่ อ้ หรือสังจ้
่ างโดยไม่จาํ กัดวงเงิน
ราชการส่วนท้องถิน่ สังซื
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การจ่ายเงิ นล่วงหน้ า
3
ข้อ 61 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างจะกระทํามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่ามีความจําเป็ นจะต้องจ่าย และมีการ
กําหนดเงือ่ นไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การซือ้ หรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงาน
อืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
ราคาซือ้ หรือราคาจ้าง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่ วยงานอื่นในต่างประเทศ
ซึง่ ต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซือ้ เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอ่นื ซึง่ จําเป็ นต้อง
ซือ้ จากผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จา่ ยได้ตามทีต่ กลงกับสถาบันของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศหรือตามเงือ่ นไขทีผ่ ขู้ ายกําหนด แล้วแต่กรณี
(3) การบอกรับวารสารหรือการสังจองหนั
่
งสือ หรือการจัดซือ้ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ทีม่ ี
ลักษณะจะต้องบอกรับเป็ นสมาชิกก่อน และมีกาํ หนดการออกเป็ นวาระดังเช่น วารสาร หรือการบอกรับเป็ น
สมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ งข้อมูลต่ างๆ โดย
อาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
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-28(4) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
ราคาซือ้ หรือราคาจ้าง แต่ทงั ้ นี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างทีจ่ ะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็ นเงือ่ นไขใน
เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
(5) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้จา่ ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ้ หรือราคาจ้าง
ข้อ 62 การจ่ายเงินให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ
โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธใี ช้ดราฟต์กรณีทว่ี งเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือการจ่ายเงินตาม
ั ่ อ้ ให้กระทําได้โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุทส่ี งซื
ข้อ 63 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 61 (1) (2) และ (3) ไม่ตอ้ งเรียกหลัก
ประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 61 (4) และ (5) ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างจะ
ต้องนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินทีร่ บั ล่วงหน้าไป
นัน้
การตรวจรับพัสดุ
ข้อ 64 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ทีท่ าํ การของผูใ้ ช้พสั ดุนนั ้ หรือสถานทีซ่ ง่ึ กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อ
ตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ ่นื ในกรณีทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้ สําหรับกรณีทม่ี กี ารทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุนนั ้ มา
ให้คาํ ปรึกษา หรือส่งพัสดุนนั ้ ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีข่ องผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒนิ นั ้ ๆ ก็ได้
ในกรณีจาํ เป็ นทีไ่ ม่สามารถตรวจนับเป็ นจํานวนหน่วยทัง้ หมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดาํ เนินการให้
เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ดุ
(4) เมือ่ ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างได้สง่ มอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนําพัสดุนนั ้ มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุพร้อมกับทําใบ
ตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ และรายงานให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
ในกรณีทเ่ี ห็นว่าพัสดุทส่ี ง่ มอบมีรายละเอียดไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือ ข้อ
ตกลง ให้รายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
เพือ่ ทราบหรือสังการแล้
่
วแต่กรณี
(5) ในกรณีทผ่ี ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างส่งมอบพัสดุถกู ต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบ
จํานวน แต่ไม่ถูกต้องทัง้ หมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน
ทีถ่ ูกต้อง โดยถือปฏิบตั ติ าม (4) และโดยปกติให้รบี รายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
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-29ส่วนท้องถิน่ เพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ทงั ้ นี้ไม่ตดั สิทธิ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะปรับผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างในจํานวนทีส่ ง่ มอบทีส่ ง่ มอบไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องนัน้
(6) การตรวจรับพัสดุทป่ี ระกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ ไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างยังมิได้สง่ มอบพัสดุนนั ้ และโดยปกติให้
รีบรายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อแจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างทราบ
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ทีต่ รวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาสังการ
่ ถ้าหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการให้
่
รบั พัสดุนนั ้ ไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 65 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทีผ่ คู้ วบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทัง้ รับทราบ
หรือพิจารณาการสังหยุ
่ ดงาน หรือพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาสังการต่
่
อไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมขี อ้ สงสัย หรือมีกรณีทเ่ี ห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง
ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ในสัญญาหรือทีต่ กลงให้ทาํ งานจ้างนัน้ ๆ โดย
ให้มอี าํ นาจสังเปลี
่ ย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเ่ ห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพือ่ ให้เป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานทีผ่ รู้ บั จ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ทีป่ ระธาน
กรรมการได้รบั ทราบการส่งมอบงาน และให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ดุ
(4) เมือ่ ตรวจเห็นว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อ
กําหนดในสัญญาแล้วให้ถอื ว่าผูร้ บั จ้างส่งมอบงานครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างส่งงานจ้างนัน้ และให้ทาํ ใบรับ
รองผลการปฏิบตั งิ านทัง้ หมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบ
ให้แก่ผรู้ บั จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และรายงานให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
ในกรณีทเ่ี ห็นว่าผลงานทีส่ ง่ มอบทัง้ หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อ
กําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้า
หน้าทีพ่ สั ดุ เพื่อทราบหรือสังการแล้
่
วแต่กรณี
(5) ในกรณีทก่ี รรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาสังการ
่ ถ้าหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการให้
่
ตรวจรับงานจ้างนัน้ ไว้ จึงจะดําเนินการตาม (4)
3
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ข้อ 66 ผูค้ วบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้

-30(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ในสัญญา หรือทีต่ กลงให้ทาํ งานจ้างนัน้ ๆ
ทุกวัน ให้เป็ นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสังเปลี
่ ย่ นแปลง
แก้ไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพือ่ ให้เป็ นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผูร้ บั จ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ าม ก็สงให้
ั ่ หยุดงานนัน้ เฉพาะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทัง้ หมดแล้วแต่กรณีไว้กอ่ น จนกว่าผูร้ บั จ้างจะยอมปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามคําสัง่ และให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(2) ในกรณีทป่ี รากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญามีขอ้ ความขัดกัน
หรือเป็ นทีค่ าดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนัน้ จะได้เป็ นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมือ่ สําเร็จแล้วจะไม่มนคงแข็
ั่
งแรง หรือไม่เป็ นไปตามหลักวิชาช่างทีด่ ี หรือไม่ปลอดภัย ให้สงพั
ั ่ กงานนัน้
ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็ นรายวันพร้อมทัง้
ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทม่ี กี ารหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพือ่ มอบให้แก่เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เมือ่ เสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็ นเอกสารสําคัญของทางราชการเพือ่ ประกอบการตรวจสอบของผูม้ หี น้าที่
การบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูรับจ้
้ างให้ระบุรายละเอียดขันตอนการปฏิ
้
บ ัติงานและวัสดุทใช้
่ี ดว้ ย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รบั จ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ถึงกําหนดนัน้ ๆ
ส่วนที่ 3
การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
ข้อ 67 เพือ่ เป็ นการส่งเสริมและพัฒนาทีป่ รึกษาไทย ให้ขอข้อมูลทีป่ รึกษาภายใต้การ
กํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจดทะเบียนทีป่ รึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนทีป่ รึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับทีป่ รึกษาไทย
(4) เผยแพร่หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทีป่ รึกษาไทยแก่สว่ นราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
7
ข้อ 68 การจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล นอกจากการจ้างทีป่ รึกษาทีด่ าํ เนินการด้วยเงิน
ช่วยเหลือ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จ้างทีป่ รึกษาไทยเป็ นหลัก ในการดําเนินงาน เว้นแต่การ
บริการ หรืองานทีไ่ ม่อาจจะจ้างทีป่ รึกษาไทยได้ให้ขออนุมตั ติ ่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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ข้อ 69 การจ้างทีป่ รึกษาต่างประเทศของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยทัวไป
่
นอกเหนือจากการจ้างทีป่ รึกษาทีด่ าํ เนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีทป่ี รึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนคน/เดือนของทีป่ รึกษาทังหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานทีไ่ ม่อาจจะจ้างทีป่ รึกษาไทยได้ให้
ขออนุ มตั ติ ่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
วิ ธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 70 การจ้างทีป่ รึกษากระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธตี กลง
(2) วิธคี ดั เลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 71 ก่อนดําเนินการจ้างทีป่ รึกษา ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรายงานเสนอผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการดัง
ต่อไปนี้
(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 การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็น
เมือ่ ผูส้ งจ้
ั ่ างให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเ่ สนอแล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการจ้างตาม
วิธจี า้ งนัน้ ต่อไปได้
กรรมการ
ข้อ 72 ในการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก
9
ข้อ 73 คณะกรรมการตามข้อ 72 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อย่างน้อยสีค่ น โดยปกติให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในสังกัดหรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็นสําคัญ ในกรณีจาํ เป็ นหรือเพือ่ ประโยชน์แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หรือ
ส่วนราชการอืน่ หรือบุคคลทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการ ซึง่ เป็นผูช้ าํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นงานทีจ่ ะจ้างทีป่ รึกษาเป็ นคณะ
กรรมการด้วย
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-32การแต่งตัง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นร่วมเป็ นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 74 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 72 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ 29 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
วิ ธีตกลง
ข้อ 75 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง ได้แก่ การจ้างทีป่ รึกษาทีห่ วั หน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึง่ เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผล
งานแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริการทีเ่ ชือ่ ถือได้
ข้อ 76 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง ให้กระทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ้างเพือ่ ทํางานต่อเนื่องจากงานทีไ่ ด้ทาํ อยูแ่ ล้ว
(2) เป็ นการจ้างในกรณีทท่ี ราบแน่ชดั ว่าผูเ้ ชีย่ วชาญในงานทีจ่ ะให้บริการตามทีต่ อ้ งการมี
จํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการด้วยวิธคี ดั เลือก
(3) เป็ นการจ้างทีต่ อ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 77 คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธตี กลง มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของทีป่ รึกษา
(2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับบริการทีจ่ ะจ้าง และเจรจาต่อรอง
(3) พิจารณารายละเอียดทีจ่ ะกําหนดในสัญญา
(4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงหมด
ั้
ต่อผูส้ งจ้
ั ่ างเพือ่ สังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
วิ ธีคดั เลือก
ข้อ 78 การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก ได้แก่การจ้างทีป่ รึกษาโดยการคัดเลือกทีป่ รึกษาทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทํางานนันให้
้ เหลือน้อยราย และเชิญชวนทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดัง
กล่าวยืน่ ข้อเสนอเข้ารับงานนัน้ ๆ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกรายทีด่ ที ส่ี ดุ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควรและหัวหน้า
ฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นชอบ ให้เชิญทีป่ รึกษาทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมยืน่ ข้อ
เสนอเข้ารับงานโดยไม่ตอ้ งทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ 79 เพือให้ได้รายชื
่
อของที
่
ปรึกษาที
่
มีคุ
่ ณสมบัติเหมาะสมมากรายทีสุ่ ด ให้เจ้าหน้าทีที่ รับผิดชอบในการ
่
จ้างทีป่ รึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทีป่ รึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตทีเ่ กีย่ วข้องหรือขอความ
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-33ร่วมมือจากส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึง่ เคยดําเนินการ
จ้างทีป่ รึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ทีป่ รึกษาไทย ให้ขอรายชือ่ ทีป่ รึกษาจากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใดทีม่ รี ายชือ่ ทีป่ รึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมอยูแ่ ล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายโดยไม่ดาํ เนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกทํา
หน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย
เมือ่ ได้ดาํ เนินการคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
้ อเงินช่วยเหลือ ให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินเพื
่ อ่ พิจารณา และกรณีทเป็
่ี นการจ้างทีปรึ
่ กษาโดยใช้เงินกูหรื
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนัน้ ด้วย
ข้อ 80 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ออกหนังสือเชิญชวนทีป่ รึกษาทีไ่ ด้คดั เลือกไว้
ยืน่ ข้อเสนอเพือ่ รับงานตามวิธหี นึ่งวิธใี ด ดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็ น 2 ซอง
(2) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ 81 คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของทีป่ รึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีทใ่ี ช้วธิ ตี ามข้อ 80 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของทีป่ รึกษาทีม่ ขี อ้ เสนอด้าน
เทคนิคที่ดที ่สี ุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีท่ใี ช้วธิ ตี ามข้อ 80 (2) ให้เชิญที่
ปรึกษาทีม่ ขี อ้ เสนอด้านเทคนิคทีด่ ที ส่ี ดุ มายืน่ ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
เพือ่ พิจารณายกเลิกการเจรจากับทีป่ รึกษารายนัน้ แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่ รึกษาทีม่ ขี อ้ เสนอ
ด้านเทคนิคทีด่ ที ส่ี ดุ รายถัดไป หรือเชิญทีป่ รึกษาทีม่ ขี อ้ เสนอด้านเทคนิคทีด่ ที ส่ี ดุ รายถัดไปให้ยน่ื ข้อเสนอ
ด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม
(4) เมือ่ เจรจาได้ราคาทีเ่ หมาะสมแล้วให้พจิ ารณาเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีจ่ ะกําหนดในสัญญา
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้
ทัง้ หมดต่อผูส้ งจ้
ั ่ าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุและหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
ในกรณีทใ่ี ช้วธิ กี ารยืน่ ข้อเสนอตามข้อ 80 (1) หลังจากตัดสินให้ทาํ สัญญากับทีป่ รึกษาซึง่ ได้
รับการคัดเลือกแล้ว ให้สง่ คืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ทป่ี รึกษารายอื่นทีไ่ ด้ยน่ื ไว้โดยไม่เปิ ดซอง
ข้อ 82 การจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นงานทีไ่ ม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและมีทป่ี รึกษาซึง่ สามารถทํางานนัน้
ได้เป็ นการทัวไปให้
่
อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะออก
หนังสือเชิญชวนทีป่ รึกษาทีไ่ ด้คดั เลือกไว้ ให้ยน่ื ข้อเสนอเพือ่ รับงาน โดยให้ดาํ เนินการตามวิธดี งั ต่อไปนี้คอื
(1) ให้ทป่ี รึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็ น 2 ซอง
(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ของทีป่ รึกษาทุกราย และจัดลําดับ
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-34(3) เปิดซองราคาของผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดลําดับไว้อนั ดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พร้อมกัน
แล้วเลือกรายทีเ่ สนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็ นลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายทีเ่ สนอราคาตํ่ารายถัดไป
ตามลําดับ
เมือ่ เจรจาได้ผลประการใด ให้ดาํ เนินการตามข้อ 81 (4) และ (5)
ข้อ 83 การจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นรายบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดาํ เนินการคัด
เลือกทีป่ รึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามนัย ข้อ 79 และพิจารณาจัดลําดับ และเมือ่ สามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้
เชิญรายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มาเสนอราคาค่าจ้างเพือ่ เจรจาต่อรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสังจ้
่ างที่ปรึกษา
ข้อ 84 การสังจ้
่ างทีป่ รึกษาครัง้ หนึ่ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่งและภายในวงเงิน
ตามข้อ 57 และข้อ 58 แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 85 อัตราค่าจ้างทีป่ รึกษาให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คาํ นึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานทีจ่ ะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันทีห่ น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวนคน-เดือน (man-months) เท่าที่
จําเป็ น ดัชนีคา่ ครองชีพ เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง
ตามสัญญา และทีป่ รึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผูค้ ้าํ ประกันเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั ล่วง
หน้าไปนัน้ และให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าว
ให้แก่ท่ปี รึกษาเมื่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้หกั เงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างทีจ่ า่ ย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ ให้กาํ หนดเป็ นเงือ่ นไขไว้ในสัญญาด้วย
หลักประกันผลงาน
ข้อ 86 การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ทป่ี รึกษาทีแ่ บ่งการชําระเงินออกเป็ นงวด นอกจากการจ้าง
ทีป่ รึกษาซึง่ ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
หักเงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้างเพือ่ เป็ นการประกัน
ผลงาน หรือจะให้ทป่ี รึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามทีห่ วั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะกําหนด วางคํ้าประกันแทนเงินทีห่ กั ไว้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ให้
กําหนดเป็ นเงือ่ นไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ 87 กรณีสญั ญาจ้างทีป่ รึกษาตามโครงการเงินกูท้ ไ่ี ด้รวมเงินค่าภาษีซง่ึ ทีป่ รึกษาจะต้องจ่ายให้
แก่รฐั บาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนทีก่ นั เป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม
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ส่วนที่ 4
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิ ธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
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 ดุจดั ทํารายงาน
เสนอผูส้ 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 การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็น
เมือ่ ผูส้ งจ้
ั ่ างให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเ่ สนอแล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาํ เนินการจ้างตาม
วิธจี า้ งนัน้ ต่อไปได้
การจ้างโดยวิ ธีตกลง
ข้อ 90 การจ้างโดยวิธตี กลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานทีห่ วั หน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เลือกจ้างผูใ้ ห้บริการรายหนึ่งรายใด ซึง่ เคยทราบ หรือเคยเห็น
ความสามารถแล้ว และเป็นผูใ้ ห้บริการทีม่ หี ลักฐานดีตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธตี กลงได้
พิจารณาเสนอแนะ ทัง้ นี้ ให้ใช้กบั การก่อสร้างทีม่ วี งเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกิน
2,000,000 บาท
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ข้อ 91 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธตี กลงแต่ละครัง้ ให้หวั หน้า
ฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตังกรรมการดํ
้
าเนินการจ้าง โดยวิธตี กลงขึน้ คณะหนึง่
ซึง่ ประกอบด้วยประธานหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
ข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ และควรมี
ผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูช้ าํ นาญในกิจการนี้ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่ากึง่
หนึ่งของจํานวนทัง้ หมด จึงจะดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
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-36หากแต่งตัง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นร่วมเป็ นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 92 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธตี กลง มีหน้าทีพ่ จิ ารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตาม
ทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อผู้
สังจ้
่ าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
การจ้างโดยวิ ธีคดั เลือก
ข้อ 93 การจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนิ นการจ้าง
จะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มขี ้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทัง้ นี้ ให้ใช้กบั
การก่อสร้างอาคารทีม่ วี งเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท
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ข้อ 94 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแต่ละครัง้
ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ กรรมการรับซองเสนองาน และ
กรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่ งคน และกรรมการอื่นอีก
อย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตังเป็
้ นสําคัญ และควรมีผทู้ รงคุณวุฒหิ รือผูช้ าํ นาญในกิจการนีเ้ ข้าร่วมด้วย
หากแต่ งตั ง้ ข้าราชการหรือข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นอื่ นร่ วมเป็ นคณะกรรมการตามข้อนี้
ให้ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนทัง้ หมด จึงจะ
ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
ข้อ 95 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) รับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริการและบันทึกไว้ทห่ี น้าซองว่า เป็ นผูใ้ ห้บริการรายใด แล้ว
ลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก และเมือ่
พ้นกําหนดเวลารับซองเสนองาน ห้ามรับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็ นอันขาด
ข้อ 96 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซอง
เสนองานตามทีค่ ณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกมอบให้
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-37(2) พิจารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒ ิ และประวัตกิ าร
ทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว
ของผูใ้ ห้บริการ และลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็ นหลักฐาน
(3) เมือ่ ได้พจิ ารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อผูส้ งจ้
ั ่ าง
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พร้อมด้วยหลัก
ฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ท่ีมขี อ้ กําหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่
สามารถรับงานในกรณีใดก็ตามให้คณะกรรมการเสนอผูใ้ ห้บริการทีม่ ขี อ้ กําหนดเหมาะสมรายถัดไป
การจ้างโดยวิ ธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
ข้อ 97 การจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ประกาศเชิญชวนการว่าจ้างและคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนดพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล โดยคํานึงถึงฐานะ
ทางนิตบิ ุคคล คุณวุฒ ิ และประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและไม่ประจํา หลัก
ฐานแสดงผลงานทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพือ่ ดําเนินการจ้างต่อไป
ทัง้ นี้ ให้ใช้กบั การก่อสร้างอาคารทีม่ วี งเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 98 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธกี ารจ้างแบบจํากัด ข้อ
กําหนดแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการรับ
ซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะ
กรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒหิ รือผูช้ าํ นาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อ
กําหนด หน้าทีข่ องคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความใน
ข้อ 94 ข้อ 95 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 99 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์ประชุมแล้ว จึง
เปิดซองเสนองานตามทีค่ ณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและไม่ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีม่ ขี อ้ กําหนดเหมาะสมไว้เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ราย
และแจ้งวิธดี าํ เนินการเสนองานตามความประสงค์ของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ แก่ผเู้ สนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผใู้ ห้บริการดังกล่าว ยืน่ เสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่ง
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คาํ นึงถึงแผนปฏิบตั งิ าน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย
ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาป ตั ยกรรม และลงลายมือชื่ อกํา กับไว้ในใบเสนองาน
เพือ่ เป็ นหลักฐาน
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-38(4) เมือ่ ได้พจิ ารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด และสมควรเลือกผูใ้ ห้บริการ
รายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อผูส้ งจ้
ั ่ างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ และหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวิ ธีพิเศษ
7
ข้อ 100 การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ มี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมคี วามจําเป็ นเร่งด่วน
หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธอี ่นื ดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้ผวู้ า่ จ้างมีอาํ นาจตกลงจ้างผูใ้ ห้บริการรายหนึง่ รายใดตามทีพ่ จิ ารณาเห็นสมควร
(2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มลี กั ษณะพิเศษ
เป็ นทีเ่ ชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปตั ยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานออกแบบอาคารทีม่ ี
โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬา ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอ
รายละเอียดเรือ่ งการจ้างออกแบบโดยวิธปี ระกวดแบบต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ข้อ 101 หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิบอกเลิกการ
คัดเลือกผูใ้ ห้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีผยู้ น่ื เสนองานน้อยกว่า 2 ราย
(2) ผูใ้ ห้บริการยืน่ เสนองานไม่ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 102 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่งหนังสือแจ้งผล
การตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใ้ ห้บริการรายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิ ญชวน
ข้อ 103 การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ
(1) ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย
(2) ประกาศทางสือ่ สารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทางวิทยุ
กระจายเสียง
(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตั ยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้วยวิธใี ดให้พจิ ารณาตามความจําเป็ นของกิจการและความเหมาะสมแห่ง
ท้องถิน่ เป็ นเรือ่ ง ๆ ไป
ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อ
ไปนี้
(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
(2) กําหนดวัน เวลา สถานทีเ่ ปิดและปิดรับซองเสนองาน
(3) เงือ่ นไขและระยะเวลาการออกแบบ
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-39(4) กําหนดให้ผเู้ สนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 134 และข้อ 135
และให้มเี งือ่ นไขว่า ถ้าผูเ้ ข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ภายในกําหนด หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากธนาคารผูค้ ้าํ ประกัน และสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูท้ ไ่ี ม่ไปทําสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ น
ผูท้ ง้ิ งานด้วย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็ นเด็ดขาด
การเสนองาน
ข้อ 105 ผูใ้ ห้บริการทีเ่ สนองานการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก และการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบ
จํากัดข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กบั หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ แล้ว ยังต้องยืน่ หลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
(2) คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีป่ ระจําและไม่ประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแล้ว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมือ่ การคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิน้ แล้ว ให้สง่ ข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว คืนแก่ผู้
ให้บริการทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือก
ข้อ 106 ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสญ
ั ชาติไทย และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายว่าด้วย
ั
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรื
อวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ
ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการผูจ้ ดั การหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคลนัน้ จะต้อง
เป็ นคนไทย และเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็ นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลนัน้
ผูม้ ีอาํ นาจสังจ้
่ าง
ข้อ 107 การสังจ้
่ างออกแบบและควบคุมงานครัง้ หนึ่ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่งและ
ภายในวงเงิน ตามข้อ 57 และข้อ 58 แล้วแต่กรณี ของระเบียบนี้
ข้อ 108 หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อาจริบหลักประกัน
หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องเอาจากผูค้ ้าํ ประกันการเสนองานทีผ่ รู้ บั จ้างนํามามอบไว้กบั หัวหน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้ในกรณีดงั นี้
(1) ผูร้ บั จ้างหลีกเลีย่ งการทําสัญญาในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(2) หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มา
ทําสัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผูร้ บั จ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ั
ข. ในกรณีทเป็
่ี นบุคคลธรรมดา บุคคลนันถู
้ กระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม
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-40(3) ผู้รบั จ้างผิดสัญญา และหัวหน้ าฝ่ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ได้บอกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้างแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน
ข้อ 109 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครัง้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจและรั
้
บมอบงานเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ให้มลี กั ษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการจ้าง
โดยวิธคี ดั เลือกตามข้อ 94 วรรคสาม ของระเบียบนี้
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนทัง้ หมด จึงจะดําเนินการ
ตามทีก่ าํ หนดไว้ได้
ข้อ 110 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าทีต่ รวจและควบคุมงานออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญา
เมือ่ ตรวจเห็นเป็ นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั งิ านโดยลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานอย่ างน้ อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ ผู้ ร ับจ้ าง 1 ฉบับ และเจ้ าหน้ าที่ พ ัสดุ 1 ฉบับ เพื่ อทํา การ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และรายงานให้หวั หน้า
ฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบ
การควบคุมงาน
ข้ อ 111 ผู้ ร บั จ้างจะต้องจัดผู้ควบคุ มงานที่มีความรู้ และมีความชํา นาญงานการก่ อสร้าง
ให้เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนัน้ ๆ
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายชื่อผูค้ วบคุมงาน ผูต้ รวจการหรือผูแ้ ทนให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบและในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมงานไม่สามารถปฏิบตั งิ านตาม
ความในวรรคหนึ่ง ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอชื่อผูค้ วบคุมงานปฏิบตั งิ านแทน ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านแทนในกรณีดงั กล่าว
จะต้องได้รบั ความยินยอมจากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 112 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารทีม่ งี บประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จา่ ยค่าออกแบบ หรือค่า
คุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(2) อาคารทีมีงบประมาณค่
่
าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สําหรับในส่วนทีเกิ่ น 10,000,000 บาท ให้
จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและ
วิเคราะห์ดนิ ฐานราก
ข้อ 113 ในกรณีทห่ี วั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วย
งานอื่นใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญา ให้
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-41หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานนัน้ ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผรู้ บั จ้าง
ตามอัตราทีก่ ระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเป็ นรายๆ ไป
ข้อ 114 ห้ามผูร้ บั จ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานทีไ่ ด้ทาํ สัญญา
กับหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แล้วไปให้ผอู้ ่นื ดําเนินการก่อสร้างอีก
7
ข้อ 115 ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ อาจขอให้ผรู้ บั จ้างเปลีย่ นแปลงแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนทีไ่ ม่กระทบกระเทือนโครงสร้างทีส่ าํ คัญของ
อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา ของงานทีผ่ รู้ บั จ้างได้สง่ มอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดย
ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ อีก
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีส่ าํ คัญให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน
ส่วนที่ 5
การแลกเปลี่ยน
ข้อ 116 การแลกเปลี่ยนพัสดุให้กระทําได้เฉพาะในกรณีท่จี าํ เป็ น และเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การแลกเปลี่ ยนวัสดุ ก ั บวัสดุ การแลกเปลี่ ย นครุ ภ ัณ ฑ์ ประเภทหรื อชนิ ดเดี ยวกัน
ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(2) การแลกเปลีย่ นครุภณ
ั ฑ์กบั ครุภณ
ั ฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน การแลกเปลีย่ น
ครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ข้อ 117 ในกรณีตอ้ งมีการแลกเปลีย่ นพัสดุ ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรายงานต่อหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพือ่ เสนอสังการ
่ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องแลกเปลีย่ น
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะนําไปแลกเปลีย่ น
(3) ราคาทีซ่ อ้ื หรือได้มาของพัสดุทจ่ี ะนําไปแลกเปลีย่ น และราคาทีจ่ ะแลกเปลีย่ นได้โดยประมาณ
(4) พัสดุทจ่ี ะรับแลกเปลีย่ น และให้ระบุวา่ จะแลกเปลีย่ นกับส่วนราชการ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน
(5) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทจ่ี ะแลกเปลีย่ นพัสดุกบั เอกชน ให้ระบุวธิ ที จ่ี ะแลกเปลีย่ นพร้อมทัง้ เหตุผล โดยเสนอ
ให้นําวิธกี ารซือ้ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลีย่ นพัสดุทจ่ี ะนําไปแลกครัง้ หนึ่ง ซึง่ มีราคาซือ้ หรือ
ได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะเสนอให้ใช้วธิ ตี กลงราคาก็ได้
ข้อ 118 การแลกเปลีย่ นพัสดุกบั เอกชน ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็ น โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ 28
และข้อ 29 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
9
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-42ให้คณะกรรมการมีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทต่ี อ้ งการแลกเปลีย่ นตามสภาพปจั จุบนั ของพัสดุนนั ้
สําหรับพัสดุประเภททีด่ นิ ให้ยดึ ถือตามราคาประเมินของกรมทีด่ นิ เป็ นเกณฑ์ดว้ ย
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุทจ่ี ะได้รบั จากการแลกเปลีย่ นว่าเป็ นของใหม่ทย่ี งั ไม่เคยใช้
งานมาก่อน เว้นแต่พสั ดุเก่าทีจ่ ะได้รบั จากการแลกเปลีย่ นนัน้ จะเป็นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือไม่ทาํ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องเสียประโยชน์
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุทจ่ี ะแลกเปลีย่ นกัน โดยพิจารณาจากราคาทีป่ ระเมิน ตาม (1)
และราคาพัสดุทจ่ี ะได้รบั จากการแลกเปลีย่ นซึง่ ถือตามราคาในท้องตลาดโดยทัวไป
่
(4) ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลีย่ น
(5) เสนอความเห็นต่อผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ติ ามข้อ 116 เพือ่ พิจารณาสังการให้
่
หวั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการต่อไป
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตั ติ ามข้อ 64 โดยอนุโลม
ข้อ 119 การแลกเปลีย่ นพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กับส่วนราชการ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
และหัวหน้าหน่วยงานนัน้ ๆ ทีจ่ ะตกลงกัน
ข้อ 120 ครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้รบั จากการแลกเปลีย่ นเมือ่ ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ แล้ว ให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้ว
แต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ครุภณ
ั ฑ์
ในกรณีการแลกเปลีย่ นครุภณ
ั ฑ์กบั เอกชน ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้
ส่งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ 118 หรือข้อ 119 ไปด้วย
ส่วนที่ 6
การเช่า
ข้อ 121 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
ในหมวดนี้ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาดําเนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจําเป็ นโดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกีย่ วกับการซือ้ มาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเช่าจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่วยงานอื่น ซึง่ มี
กฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
ค่าเช่าทัง้ สัญญา
(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของค่าเช่าทัง้ สัญญา
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-43การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ขอทําความตกลงกับผูว้ า่
ราชการจังหวัดก่อน
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 122 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เช่าทีด่ นิ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(2) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็นทีท่ าํ การในกรณีทไ่ี ม่มสี ถานทีข่ องหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานทีเ่ ช่านันกว้
้ างขวางพอจะใช้เป็นทีพ่ กั ของผูซ้ ง่ึ มีสทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ก็ได้
(3) เช่าสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีพ่ กั สําหรับผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในกรณีทต่ี อ้ งการประหยัดเงินงบประมาณ
(4) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็นทีเ่ ก็บพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในกรณีท่ี
ไม่มสี ถานทีเ่ ก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาํ เนินการโดยวิธตี กลงราคา
ข้อ 123 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าทีพัสดุ
่ ทาํ รายงานเสนอหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเช่า
(2) ราคาค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะเช่า เช่น สภาพของสถานที่ บริเวณทีต่ อ้ งการใช้
พร้อมทัง้ ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครัง้ หลังสุด เป็ นต้น
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับทีจ่ ะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ 124 อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีอตั ราค่าเช่ารวมทัง้ ค่าบริการอื่นเกีย่ วกับการเช่าตามทีจ่ ะ
กําหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ ถ้าเกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทําความตกลงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน
ส่วนที่ 7
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้อ 125 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็ นอํานาจของหัวหน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และให้ทาํ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็ นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ าํ หนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาํ ให้ทางหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
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-44ส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปญั หาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุมพอก็ให้สง่ ร่างสัญญานัน้ ไปให้อยั การจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณีทไ่ี ม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนดได้ และจําเป็ นต้องร่าง
สัญญาขึน้ ใหม่ตอ้ งส่งร่างสัญญานัน้ ให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หวั หน้า ฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบทีเ่ คยผ่านการพิจารณาของอัยการ
จังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
สําหรับการเช่าซึง่ ผูเ้ ช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีทห่ี วั หน้าฝา่ ยบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปญั หาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุมพอ ให้สง่ ร่าง
สัญญาให้อยั การจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณีจาํ เป็ นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทาํ เป็ นภาษาอังกฤษ แต่ตอ้ งมีคาํ
แปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา เฉพาะทีส่ าํ คัญเป็ นภาษาไทยไว้ดว้ ย เว้นแต่เป็ นการทําสัญญา
ตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ไม่ตอ้ งแปลเป็นภาษาไทย
3
ข้อ 126 การจัดหาในกรณีดงั ต่อไปนี้จะทําข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(1) การซือ้ การจ้าง หรือการแลกเปลีย่ นโดยวิธตี กลงราคา
(2) การจัดหาทีค่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทาง
ราชการ 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 ี
ดําเนินการตามข้อ 32 วรรคสอง จะไม่ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
3
ข้อ 127 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวัน ในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุทย่ี งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึง่ ต้องการผลสําเร็จของ
งานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของ
ราคางานจ้างนัน้ แต่จะต้องไม่ต่าํ กว่าวันละ 100 บาท สําหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การจราจร ให้กาํ หนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนัน้
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็ นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซง่ึ อาจ
มีผลกระทบต่อการทีค่ สู่ ญ
ั ญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือ
กระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิง่ ของทีป่ ระกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คสู่ ญ
ั ญาจะส่งมอบสิง่ ของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยงั ขาดส่วน
ประกอบบางส่วน ต่อมาได้สง่ มอบส่วนประกอบทีย่ งั ขาดนัน้ เกินกําหนดสัญญาให้ถอื ว่าไม่ได้สง่ มอบสิง่ ของ
นัน้ เลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
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-45ในกรณีทก่ี ารจัดหาสิง่ ของคิดราคารวมทัง้ ค่าติดตัง้ หรือทดลองด้วย ถ้าติดตัง้ หรือทดลองเกิน
กว่ากําหนดตามสัญญาเป็ นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราทีก่ าํ หนดของราคาทัง้ หมด
เมือ่ ครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน่ รีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคูส่ ญ
ั ญา และเมือ่ คูส่ ญ
ั ญาได้สง่ มอบพัสดุให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะทีร่ บั มอบพัสดุนนั ้ ด้วย
ข้อ 128 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ส่งสําเนาสัญญา
หรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ ซึง่ มีมลู ค่าตัง้ แต่หนึ่งล้านบาทขึน้ ไป ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทําสัญญาหรือข้อตกลง
9
ข้อ 129 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลีย่ นแปลงมิได้ เว้นแต่
การแก้ไขนั ้นจะเป็ นความจํา เป็ นเพื่อประโยชน์ แก่ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น หรือไม่ทาํ ให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องเสียประโยชน์ ทัง้ นี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้อง
อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย โดยให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อ 57 ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
ฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะอนุมตั แิ ก้ไขสัญญานัน้ ได้
(2) ถ้างบประมาณดําเนินการตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทีก่ าํ หนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิ่นไม่ต้องตราเป็ นงบประมาณรายจ่ายทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้รายงานเหตุ ผลความจําเป็ นเพือ่ ขอ
ทําความตกลงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด แต่ถา้ มีการเพิม่ วงเงินให้รายงานเหตุผลความจําเป็ นเสนอจังหวัดเพือ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
(3) ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้ จ่ายจาก เงินกูภ้ ายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้
ให้ปฏิบตั ติ าม (1) เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนัน้ ๆ กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็ นต้องเพิม่ หรือ
ลดวงเงิน หรือเพิม่ หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไป และเมือ่ ได้
แก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 128 ด้วย
สําหรับการจัดหาทีเ่ กีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้อง ได้รบั
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูช้ าํ นาญการ หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึง่ รับผิดชอบหรือสามารถ
รับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนัน้ แล้วแต่กรณีดว้ ย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงข้างต้นทีม่ ผี ลเป็ นการเพิม่ วงเงิน ให้ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณด้วย
ข้อ 130 ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณา ใช้สทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีทม่ี เี หตุอนั เชื่อได้ว่า ผูร้ บั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาทีก่ าํ หนด
การตกลงกับคู่สญ
ั ญาทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาได้เฉพาะกรณีทเ่ี ป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิน่
โดยตรง หรือเพือ่ แก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในการทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา
หรือข้อตกลงนัน้ ต่อไป
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-46ข้อ 131 ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะ
ได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ ให้หวั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าํ เป็น
ั ญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อ
ข้อ 132 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คสู่ ญ
ตกลงให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้ าฝ่ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่
ถ้าวงเงินในการสังการให้
่
จดั หาครัง้ นัน้ เกินอํานาจของหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ให้เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา และให้พจิ ารณาได้ตามจํานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะ
กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
(2) เหตุสดุ วิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คสู่ ญ
ั ญาต้องแจ้งเหตุดงั
กล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนนั ้ ได้สน้ิ สุดลง หากมิได้แจ้ง
ภายในเวลาทีก่ าํ หนด คูส่ ญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้าง เพือ่ ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลัง
มิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบดีอยูแ่ ล้ว
ตัง้ แต่ตน้
ข้อ 133 ในกรณีทไ่ี ม่มรี ะเบียบกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะและเป็ นความจําเป็ น เพือ่ ประโยชน์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสังการได้
่
ตามความจําเป็ น
หลักประกัน
3

ข้อ 134 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อ

ไปนี้
(1) เงินสด
้
(2) เช็คทีธ่ นาคารเซ็นสังจ่่ าย ซึง่ เป็นเช็คลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คนันชํ
้ าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนันไม่
เกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุ นหลักทรัพย์ท่ี ได้ร บั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุ นเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจ
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่ าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุ โลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนั งสือคํ้า ประกันของธนาคาร
ทีก่ ระทรวงมหาดไทย
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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-47สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศทีม่ ี
หลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็ นหลักประกันซองได้อกี ประเภทหนึ่ง
ข้อ 135 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 134 ให้กาํ หนดมูลค่าเป็ นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุทจ่ี ดั หาครัง้ นัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุทห่ี วั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสําคัญเป็ นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุทม่ี รี ะยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนนั ้ ไม่ตอ้ งมี
การประกันเพือ่ ความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สน้ิ เปลือง ให้กาํ หนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของ
ราคาพัสดุทส่ี ง่ มอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถอื ว่าหลักประกันนี้เป็ นการคํ้าประกันตลอดอายุสญ
ั ญา และ
หากในปีต่อไปราคาพัสดุทส่ี ง่ มอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่
เปลีย่ นแปลงไปนัน้ ก่อนครบรอบปี ในกรณีทห่ี ลักประกันต้องปรับปรุงในทางทีเ่ พิม่ ขึน้ และคูส่ ญ
ั ญาไม่นําหลัก
ประกันมาเพิม่ ให้ครบจํานวนภายใน 15 วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปี นนั ้ ให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ หักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนนั ้ ทีห่ น่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะต้อง
จ่ายให้เป็ นหลักประกันในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาหรือคูส่ ญ
ั ญาวางหลักประกันทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุ โลมรับได้
ข้อ 136 ในกรณีทส่ี ว่ นราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็ นผูเ้ สนอราคาหรือเป็ นคูส่ ญ
ั ญาไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
3
ข้อ 137 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ คืนหลักประกันให้แก่ผเู้ สนอราคา คูส่ ญั ญา
หรือผูค้ ้าํ ประกันตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หลักประกันซองให้คนื ให้แก่ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ้าํ ประกันภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูเ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่งึ เสนอราคาตํ่าสุด ไม่เกิน 3 ราย
ให้คนื ได้ต่อเมือ่ ได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลง หรือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คนื ให้แก่คสู่ ญ
ั ญาหรือผูค้ ้าํ ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน
15 วัน นับแต่วนั ทีค่ สู่ ญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาทีไ่ ม่ตอ้ งมีการประกันเพือ่ ความชํารุดบกพร่อง ให้คนื หลักประกันให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
หรือผูค้ ้าํ ประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึง่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั มอบไว้แล้ว แต่ทงั ้ นี้
จะต้องระบุไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่ เป็ นหนั งสือคํ้า ประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุ นอุ ตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคา หรือคูส่ ญ
ั ญาไม่มารับ
ภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รบี ส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกันให้แก่ผเู้ สนอราคาหรือคูส่ ญ
ั ญา โดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั
เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ผูค้ ้าํ ประกันทราบด้วย
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-48ส่วนที่ 8
การลงโทษผูท้ ิ้ งงาน
ข้อ 138 เมือ่ ปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอ่ มไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาทีห่ น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด
(2) เมือ่ คูส่ ญ
ั ญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือผูร้ บั จ้างช่วงทีห่ น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ อนุ ญาตให้รบั ช่วงงานได้ ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้
(3) พัสดุทซ่ี อ้ื หรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึน้ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงและไม่ได้รบั การแก้ไขให้ถูกต้องจากผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง หรือคู่สญ
ั ญา หรือพัสดุทซ่ี อ้ื
หรือจ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุทใ่ี ช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
(4) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุทซ่ี อ้ื หรือจ้าง หรือใช้
โดยผูร้ บั จ้างช่วงทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อนุญาตให้รบั ช่วงงานได้ มีขอ้ บกพร่อง หรือไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (3)
ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทํารายงานไปยังผูว้ ่าราชการ
จังหวัดโดยเร็ว เพือ่ พิจารณาให้บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง คูส่ ญ
ั ญาหรือ ผูร้ บั จ้างช่วงที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อนุญาตให้รบั ช่วงงานได้ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ เสนอ
ความเห็นของตนเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูว้ า่ ราชการจังหวัดด้วย
เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (1) (2) (3) และ (4) เป็ นการ
กระทําโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ง้ิ งาน ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสังให้
่ บุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งาน แล้วส่งชื่อบุคคลนัน้ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ส่งชื่อผูท้ ง้ิ งานดังกล่าวให้ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาแจ้งเวียนให้สว่ นราชการอื่นทราบ รวมทัง้ แจ้งให้ผทู้ ง้ิ งานรายนัน้ ทราบทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
ข้อ 138/1 เมือ่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเวียนรายชื่อผูท้ ง้ิ งานให้สว่ นราชการต่างๆ
ทราบแล้ว ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทราบและห้าม
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ ง้ิ งาน เว้นแต่จะได้รบั การแจ้งเวียน เพิกถอนการ
เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
การห้ามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ ง้ิ งานตามวรรคแรกให้ใช้
บังคับกับบุคคลตามข้อ 138/5 วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็ นผูท้ ้งิ งานตามข้อกําหนด
ในส่วนนี้ ให้บุ คคลดังกล่ าวมีส ิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น
แต่ ถ้ าผลการพิจารณาต่ อมา ผู้ ว่ าราชการจังหวัดได้ส ั ง่ ให้บุ คคลธรรมดาหรือนิ ติ บุ คคลนั ้นเป็ นผู้ ท้ิ ง
งานให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ตัดรายชือ่ บุคคลดังกล่าวออกจากรายชือ่ ผูม้ ี
สิทธิได้รบั การคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือ ยกเลิกการลง
นามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสังการของผู
่
ว้ ่าราชการจังหวัด เว้นแต่ ในกรณีท่หี วั หน้าฝ่าย
7
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-49บริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิง่ หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่ตดั รายชื่อ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานหรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้าง ที่ได้ทาํ ก่อนการสังการของผู
่
ว้ ่าราชการ
จังหวัดก็ได้
ข้อ 138 /2 ในกรณีการจ้างทีป่ รึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า ผลจากการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวมีขอ้ บกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ทํารายงานเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้คสู่ ญ
ั ญานัน้ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
การพิจารณาสังให้
่ ค่สู ญ
ั ญาเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ 138 วรรคสอง และ
วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 138/3 ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกหรือไม่กต็ าม กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรือกระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็ นผูท้ ง้ิ งานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุทห่ี น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สงสัยไปยัง ผูเ้ สนอราคา
หรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูกสงสัยทราบ พร้อมทัง้ ให้ชแ้ี จงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาทีห่ น่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ กําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่
เมือ่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั คําชีแ้ จงจากผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูก
สงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ทํารายงานไปยังผู้
ว่ าราชการจังหวัด พร้อมทั ง้ เสนอความเห็นของตนเพื่ อประกอบการพิจารณาของผู้ ว่ าราชการจังหวัด
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ง้ิ งานหรือไม่
หากผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูกสงสัย ไม่ชแ้ี จงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรือมีการกระ
ทําโดยไม่สจุ ริต ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พร้อมทัง้ เสนอความเห็นเพือ่ พิจารณาให้ผนู้ นั ้ เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
การพิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามวรรคสองและวรรคสาม ให้นํา
ความในข้อ 138 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 138/4 ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีร่ ว่ มกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็ นผู้ริเริ่มให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้หวั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
รายนัน้ ได้รบั การยกเว้นทีจ่ ะไม่เป็ นผูท้ ง้ิ งานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น
หรือในการสังการ
่ แล้วแต่กรณี
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-50ข้อ 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 าํ นาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสังให้
่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งานด้วย
ในกรณี ท่ี นิ ติ บุ คคลรายใดถู กสัง่ ให้เป็ นผู้ ท้ิ งงานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือข้อ 138/3
ให้คาํ สังดั
่ งกล่าวมีผลไปถึงนิตบิ คุ คลอืน่ ทีด่ าํ เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่ มีหนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู้
บริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ เป็ นบุคคลเดียวกันกับหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร หรือผู้มอี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิ ติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ง้ิ งานด้วย
ในกรณีทบ่ี ุคคลธรรมดารายใดถูกสังให้
่ เป็ นผูท้ ง้ิ งานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือ ข้อ 138/3
ให้คาํ สังดั
่ งกล่าวมีผลไปถึงนิตบิ ุคคลอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึง่ มีบุคคลดังกล่าวเป็ นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
ข้อ 138/6 เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือข้อ 138/3 และผูว้ า่ ราชการจังหวัดยังไม่ได้รบั
รายงานจากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อาจเรียกให้
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง คูส่ ญ
ั ญา ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีม่ ขี อ้ เท็จจริงอันควรสงสัย
ว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สจุ ริตมาชีแ้ จงข้อ
เท็จจริงต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทัง้ นี้โดยมีหนังสือแจ้งเหตุทผ่ี วู้ า่ ราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว
พร้อมทัง้ แจ้งให้บุคคลนัน้ ชีแ้ จงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดกําหนด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รบั คําชีแ้ จงจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง คูส่ ญ
ั ญา
ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาคําชีแ้ จง ดัง
กล่าว หากคําชีแ้ จงไม่มเี หตุผลรับฟงั ได้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งาน
และให้นําความในข้อ 138 วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หากผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง คูส่ ญ
ั ญา ผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานทีถ่ ูก
สงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชแ้ี จงภายในกําหนดเวลาทีผ่ วู้ ่าราชการจังหวัดได้กาํ หนดไว้ ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควร
เชือ่ ได้ว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต
ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งาน และให้นําความในข้อ 138 วรรคสามมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
หมวด 3
การควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
ส่วนที่ 1
การยืม
ข้อ 139 การให้ยมื หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึง่ มิใช่เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ หรือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได้
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-51ข้อ 140 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผยู้ มื ทําหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการยืมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เดียวกัน จะ
ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากหัวหน้าหน่วยงานซึง่ รับผิดชอบพัสดุนนั ้ แต่ถา้ ยืมไปใช้นอกสถานทีห่ น่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 141 ผูย้ มื พัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนนั ้ มาส่งคืนให้ในสภาพทีใ่ ช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผยู้ มื จัดการแก้ไขซ่อมแซม ให้คงสภาพ
เดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง หรือชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็ นเงินตามราคาทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะยืมตามหลักเกณฑ์ทก่ี ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ 142 การยืมพัสดุประเภทใช้สน้ิ เปลืองของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่นหรือ
ส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมือ่ ผูย้ มื มีความจําเป็ นต้องใช้พสั ดุนนั ้ เป็ นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหา
ได้ไม่ทนั การและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื มีพสั ดุนนั ้ ๆ พอทีจ่ ะให้ยมื ได้ โดยไม่เป็นการ
เสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ของตน และให้มหี ลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้
โดยปกติผยู้ มื จะต้องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ห้ยมื
ข้อ 143 เมือ่ ครบกําหนดยืม ให้ผใู้ ห้ยมื หรือผูร้ บั หน้าทีแ่ ทนมีหน้าทีต่ ดิ ตามทวงพัสดุทใ่ี ห้ยมื
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
ส่วนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ 144 พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่
ในความควบคุมตามระเบียบนี้ เว้นแต่มรี ะเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 145 เมือ่ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุได้รบั มอบแล้ว ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ ควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิดและแสดงรายการตาม
ตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยให้มหี ลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิ ก - จ่ายพัสดุ
ข้อ 146 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ให้หวั หน้า
หน่วยงานทีต่ อ้ งใช้พสั ดุนนั ้ เป็ นผูเ้ บิก
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-52ให้หวั หน้าหน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมพัสดุเป็ นผูส้ งจ่
ั ่ ายพัสดุแล้วแต่กรณี
ข้ อ 147 ผู้ จ่ ายพัสดุ ต้องตรวจสอบความถู กต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐานด้วย
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 148 ก่อนสิน้ เดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ มิใช่เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุคนหนึ่งหรือ
หลายคนตามความจําเป็ น เพือ่ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคมปี ก่อนจนถึงวันที่ 30
กันยายนปี ปจั จุบนั และตรวจนับพัสดุประเภททีค่ งเหลืออยูเ่ พียงวันสิน้ งวดนัน้
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริม่ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก
ของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยูต่ รงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพสั ดุใดชํารุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตัง้ ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนั เริม่ ดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนนั ้
เมือ่ ผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั รายงานจากเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบแล้ว ให้สง่ สําเนารายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี 1 ชุด
ข้อ 149 เมือ่ หัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั รายงานดัง
กล่าวตามข้อ 148 และปรากฏว่ามีพสั ดุชาํ รุด เสือ่ มสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป
ก็ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึน้ คณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 28 และข้อ 29 มาใช้โดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีทเ่ี ห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสือ่ มสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญ
ไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาสังการให้
่
ดาํ เนิน
การจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ บั ผิดทางละเมิด ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ส่วนที่ 3
การจําหน่ าย
ข้อ 150 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็ นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ
สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยมาก ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาสังให้
่ ดาํ เนินการตามวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดาํ เนินการขายโดยวิธที อดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธที อดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธที ก่ี าํ หนดเกีย่ วกับการซือ้ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาซือ้ หรือได้มารวม
กันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธตี กลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
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-53การขายให้แก่สว่ นราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่วยงานอื่น ซึง่ มี
กฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธตี กลงราคา
(2) แลกเปลีย่ น ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารแลกเปลีย่ นทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่สว่ นราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่วยงานอื่นซึง่ มี
กฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้ นี้ให้มหี ลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
กําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีห่ วั หน้าฝา่ ย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ สังการ
่
ข้อ 151 เงินทีไ่ ด้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนทีใ่ ช้เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจําหน่ ายเป็ นสูญ
ข้อ 152 ในกรณีทพ่ี สั ดุสญ
ู ไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ บั ผิดหรือมีตวั ผูร้ บั ผิดแต่ไม่สามารถชดใช้
ตามหลักเกณฑ์เรือ่ งความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 150 ให้จาํ หน่าย
พัสดุนนั ้ เป็ นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนนั ้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
(2) ถ้าพัสดุนนั ้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน 200,000 บาท ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้
พิจารณาอนุ มตั ิ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ 153 เมือ่ ได้ดาํ เนินการตามข้อ 150 หรือข้อ 152 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุลงจ่ายพัสดุนนั ้
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั ้
สําหรับพัสดุซง่ึ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดด้วย
ข้อ 154 ในกรณีทพ่ี สั ดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เกิดการชํารุด เสือ่ มคุณภาพ
หรือสูญไป หรือไม่จาํ เป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 148 และได้ดาํ เนินการตาม
หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้ โดยอนุ โลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้วถ้าหลักเกณฑ์
ความรับผิดชอบของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ในทางแพ่งมิได้กาํ หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ดาํ เนินการตามข้อ 150 ข้อ
152 และข้อ 153 โดยอนุโลม
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เบ็ดเตล็ด
ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รบั สิทธิใดๆ อันเกีย่ วกับพัสดุประเภททีด่ นิ หรือ
สิง่ ก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ข้อ 156 ผูเ้ ช่าพัสดุประเภทที่ดนิ หรือสิง่ ก่อสร้างของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ทีประสงค์จะนํ
่
าสิทธิการเช่าพัสดุด ังกล่าวไปก่อหนีผูกพันใดๆ
้
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินพิจารณา
่
ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเป็ นของผูเ้ ช่า
(2) การกระทําดังกล่าว หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มิได้เสียประโยชน์
เมือ่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รายงานเสนอผูว้ า่
ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ 157 การต่อเติม ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหาร
่
ราชการส่วนท้องถิน่ ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึง่ เป็ นส่วนเล็กน้อย เพือ่ ประโยชน์แห่งความมันคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง
การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หวั หน้าฝา่ ยบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
9

หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 158 (ยกเลิก)
ข้อ 159 รายชือ่ ผูทิ้ งงานที
้
มี่ อยูก่่ อนระเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ให้ถอื ว่าเป็นผูทิ้ งงานตามระเบี
้
ยบนีด้ ว้ ย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาทีก่ าํ หนด หรือคูส่ ญ
ั ญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง
นัน้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ซึง่ พฤติการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนทีร่ ะเบียบนี้จะใช้บงั คับ ให้พจิ ารณาสังการ
่
ตามระเบียบทีใ่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิม
ข้ อ 160 การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้
ใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามระเบียบทีใ่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิม จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ตามขัน้ ตอนนัน้
และให้ถอื ว่าไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ สําหรับขัน้ ตอนต่อไปให้ปฏิบตั ติ ามความในระเบียบนี้
9

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2535
พลตํารวจเอก

เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
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2

แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 มีผลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2539
3
แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 8 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2541 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2541
4
แก้ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ประการในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 61 ง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2541
5
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 115 ตอนพิเศษ 76 ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2541
6
แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 117 ตอนพิเศษ 83 ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2543 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2543
7

แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 119 ตอนพิเศษ 60 ง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2545

8

แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 132 ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2547

9

แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2553
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