ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ.2541
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
---------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2535”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2535
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2528
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการซื้อ การจาง และการจางทีป่ รึกษาภายใตโครงการ
ที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2528
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้หรือที่มี
กําหนดไวแลวในระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
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****** ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินจิ ฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ เพือ่ ดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือผูวาราชการจังหวัด ก็ได
หมวด 1
ขอความทั่วไป
สวนที่ 1
นิยาม
** ขอ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดนิ และสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น การจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
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“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม แตไม
รวมถึงเงินกูแ ละเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทีห่ นวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดหารายไดเปน
ครั้งคราวหรือมีผูอุทิศใหเปนการเฉพาะเจาะจง
“เงินกู” หมายความวา เงินกูจากตางประเทศ
“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล
มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา
ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานทีผ่ ลิตตั้งอยู
ในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถใหบริการ
เปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตรหรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษาสํารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ดวยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ของกระทรวงการคลัง
****** “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงกิจการพาณิชยของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นดวย
****** “หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล
****** “ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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“หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานใน
สายงานที่เกีย่ วกับการพัสดุ หรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงทีม่ ีหนาที่เกีย่ วกับการพัสดุหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจาง” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหซื้อหรือจาง ตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูห รือโครงการเงินชวยเหลือ
“โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรือ 9002 ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
****** “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ
หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแกหนวยการบริหาร
ราชการ สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราว
เดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแก การที่บคุ คลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบ ริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุน สวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปนหุน สวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
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คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอืน่ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกนั ระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจดั การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหาร
ราชการ สวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุน สวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูส มรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุน สวนหรือการถือหุน
ของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจดั การ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุน สวนหรือผูถอื หุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกีย่ วของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกนหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นนัน้ ในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนรอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2)
หรือ (3) แลวแตกรณี
****** “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมี
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอนื่ ใด หรือใชกาํ ลังประทุษรายหรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษรายหรือแสดง
เอกสารเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผู
เสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพือ่ ใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปน
ผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยมิใชเปนไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ
****** “เจาหนาที่ที่มหี นาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตาม
ขอ 35 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ 43 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
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คัดเลือกตามขอ 81 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคดั เลือกตามขอ 96 คณะกรรมการดําเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ 99 หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบ และควบคุมงานโดย
วิธีพิเศษที่เปนการจางโดยการประกวดราคาแบบตามขอ 100 (2)
****** “งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอัน
เกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียม โดย
ทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพนื้ ดิน หรือเหนือ
พื้นดิน
สวนที่ 2
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ 6 ระเบียบนีใ้ ชบังคับแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุ
โดยใชเงินงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม เวนแตไดมกี ารกําหนดไว
เปนอยางอื่น
**

ขอ 7 ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได

โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
มอบอํานาจในการสั่งการ และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแตงตั้งขาราชการ
สวนทองถิ่นคนหนึ่ง ทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได
การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจประกอบการ
เบิกจายเงินทุกครั้ง และสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคทราบทุก
ครั้ง
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สวนที่ 3
บทกําหนดโทษ
****** ขอ 8 ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนีห้ รือผูหนึ่งผูใด กระทําการโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเสนอราคาหรือเสนองานใหมกี าร
ขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่งซึ่ง
สามารถใชบังคับแกผูนั้นแลวแตกรณี และในกรณีของขาราชการสวนทองถิ่นใหพิจารณาดําเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของดวย

หมวด 2
การจัดหา
สวนที่ 1
บททั่วไป
********* ขอ 9 ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ
ใหสิทธิอันเกีย่ วกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูด ูแลพัสดุนนั้ ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นจากสภาหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น นั้น
การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากทีร่ ะเบียบนีไ้ ดกาํ หนดไวและไมมีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ ที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ 10 กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมี
คุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจางเวนแตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่
กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแ ลว
**

ขอ 10 ทวิ – ยกเลิก

****** ขอ 10 ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมหี นาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดย
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คํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีทมี่ ีลักษณะเฉพาะอันเปน
ขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูม ีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ
พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
****** ขอ 10 จัตวา เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ 10 ตรี ใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเ สนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานัน้ มีสิทธิที่จะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในแตละครั้ง
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ 47
หรือการจางทีป่ รึกษา โดยวิธีคัดเลือกตามขอ 78 และขอ 82 ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว กอนการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน
****** ขอ 10 เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 10
จัตวา วรรคสอง ใหเจาหนาทีก่ ําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมา
ตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยนื่ สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทางหรือถาผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคล ใหยนื่ เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทาง
การเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
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การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยนื่ พรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีทรี่ ะเบียบนีก้ ําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ 80 (2) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 10 จัตวา วรรค
สองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยพลัน และ
ถา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานแลวแต
กรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย
****** ขอ 10 ฉ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม ขอ
10 จัตวา วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกราย
ออกจากการเปน ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทัง้ แจงให ผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุ
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด โดยอุทธรณ
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มีการยืน่ อุทธรณตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณพรอมทั้ง
แจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินจิ ฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด สําหรับการเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานใน
ครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
การยืน่ อุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตผวู าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลา
ดังกลาวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง ให
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ดังกลาวได
****** ขอ 10 สัตต นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม
ขอ 10 จัตวา วรรคสองและตามขอ 138 แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ทมี่ ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอน
หรือในขณะทีม่ ีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทํา
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การอันเปนการขัดขวางการแขงขับราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ทมี่ ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวา มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ใหเจาหนาที่ ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเ สนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุก
รายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการ
จางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาทีท่ ี่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นและมิไดเปนผูรเิ ริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ 138/4 จะไมตดั รายชื่อผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา
หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนัน้ ก็ได
ใหนําความในขอ 10 เบญจ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูก
ตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ที่มี
หนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ 10 ฉ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชกับการ
อุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด 2 สวนที่ 8 การลงโทษผูทิ้งงาน
****** ขอ 10 อัฏฐ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแลววาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 10
เบญจ วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่นหรือเปนผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใหหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 10 เบญจ วรรคสาม
ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อ
พิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน ตาม
วรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด 2 สวนที่ 8 การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง ใหผูวา ราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
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สวนที่ 2
การซื้อการจาง
การใชพัสดุทผี่ ลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย
**

ขอ 11 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุทผี่ ลิตในประเทศและหรือกิจการของคน

ไทย ตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
(2) ในกรณีพัสดุทตี่ องการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว
ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุหมายเลขมาตรฐานก็ได
(3) ในกรณีพัสดุทตี่ องการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
แตมีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูม ือผูซื้อ
หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้
(4) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
กอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (2) หรือ (3) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อ
ไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได
หรือไมรับพิจารณารายนัน้ แลวแตกรณี
(5) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย เทานั้น
ในกรณีพัสดุทตี่ องการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผูรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มี
ผูผลิตจากโรงงาน ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจาก
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โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพทีท่ ําในประเทศไทยและใหดําเนินการตามขอ (6)
(6) ในกรณีพัสดุทตี่ องการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทย เทานั้น
ในกรณีมีพัสดุที่ตอ งการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด
หากตอรองแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่าํ สุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(7) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (5) หรือ (6) เปนพัสดุที่มีผไู ดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรบั ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผูไดรบั ใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มี
ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย ใหระบุความตองการ
เฉพาะพัสดุทที่ ําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผูเสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ ใหดาํ เนินการตอรองราคาดังนี้
(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่าํ สุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกิน
รอยละสิบมาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรอง
ราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรืออัตราที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนัน้ หากตอรองราคาแลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพทีเ่ สนอราคา
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ต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลวราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคาราย
อื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซอื้ หรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(ข) หากการดําเนินการตามขอ (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวา
ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลวราคาที่ลดลงสูงกวา
ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซื้อหรือ
จางจากรายผูเสนอราคารายนั้น
(8) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
แลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจด
ทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอืน่ ไมเกิน
รอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
รายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ปลัด
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือใบแทรก
คูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้ ถึงเดือนกอนหนาทีจ่ ะประกาศซื้อหรือจาง
ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูในระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมา
พรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสิบวันทําการ นับจากวัน
ถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผู
เสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
(10) ในกรณีไดดําเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แลวแตไมสามารถซื้อหรือจางได
ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(11) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แตไมรวมถึงการจาง
กอสราง ใหกาํ หนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
ผลิตภัณฑที่มแี หลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิได
มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคา
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รายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของคน
ไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารทางราชการ
สวนทองถิ่น และเสนอราคาต่ําสุดหากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม
หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(12) การเปรียบเทียบราคา ใหพจิ ารณาราคาทีอ่ ยูในฐานเดียวกัน โดยใหพจิ ารณาราคารวมภาษี
ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี
(13) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี
เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซื้อหรือการจาง ที่ดําเนินการดวยเงินกูห รือเงินชวยเหลือ ซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกู
หรือเงินชวยเหลือกําหนดเงือ่ นไขตามวรรคหนึ่งได ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงเสริมพัสดุที่
ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได
ในกรณีพัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวได ตามความเหมาะสมและจําเปน
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันหรือผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรบั การรับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แตละราย ถามีลักษณะที่เปนการมีสวนได
สวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” ใหนับผู
ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนรายเทานั้น”
วิธีซื้อหรือวิธีจา
******** ขอ 12 การซื้อหรือการจางกระทําได 5 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
การซื้อหรือการจางตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ใหกระทําดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ในกรณีที่ไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวกําหนดไว
ใหนําหนักเกณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ใหมีสถานทีก่ ลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด”
*

ขอ 13 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน

100,000 บาท
*

ขอ 14 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน

100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
*

ขอ 15 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน

2,000,000 บาท
****** ขอ 16 การซื้อหรือการจางตามขอ 13 หรือขอ 14 ถาผูสั่งซื้อหรือสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งให
กระทําโดยวิธกี ําหนดไวสําหรับวงเงินที่สงู กวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจางในครัง้ เดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธใี ด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได เวนแตการแบงซื้อแบงจางวัสดุที่
งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูห รือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทํา
ตามวงเงินที่สญ
ั ญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
** ขอ 17 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหารราชการ สวน
ทองถิ่น
(3) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
(4) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยหี่ อ
เปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคทีไ่ มตองจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามขอ 53
(5) เปนพัสดุที่เปนที่ดนิ และหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
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(6) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
(7) เปนพัสดุทมี่ ีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณทจี่ ําเปน หรือเรงดวน หรือเพือ่
ประโยชนของหนวยการบริการราชการสวนทองถิ่น และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด”
**

ขอ 18 การจางโดยวิธีพเิ ศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําได

เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
(4) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอนื่ แลวไมไดผลดี
(5) เปนงานทีจ่ ําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพือ่
ประโยชนของหนวยการบริการราชการสวนทองถิ่น และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด”
ขอ 19 การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
รายงานขอซื้อหรือขอจาง
**

ขอ 20 กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตามขอ 21 ให

เจาหนาทีพ่ ัสดุจัดทํารายงานเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
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ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
(4) วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง
ในครั้งนั้น
(5) กําหนดระยะเวลาที่ตอ งการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธนี ั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือ
จาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
**

การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ

ตามขอ 17 (2) หรือขอ 18 (3) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาทีพ่ ัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้น จะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
ขอ 21 กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอผูสั่งซื้อ
ตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่ตองการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณทีจ่ ะซือ้ ครั้งหลังสุดประมาณ
3 ราย
(5) วงเงินทีจ่ ะซื้อโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง
ขอ 22 เมื่อผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 20 หรือขอ 21 แลว
ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนัน้ ตอไปได
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตนในการซื้อหรือการจาง
**

ขอ 23 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
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ซื้อและการจาง ใหกระทําไดในกรณีจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย
ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเจาหนาที่พัสดุจดั ทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตน โดยใหมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตน
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง
(3) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา เชน
ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะ
การเงิน เปนตน
(4) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ขอ 24 เมื่อหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งการอนุมัติในขอ 23
แลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบือ้ งตน
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
(2) ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือและโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑทวั่ ไปในการพิจารณาคัดเลือก
(6) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน
ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซอง
ขอเสนอ พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุทตี่ องการซื้อหรืองานที่ตองการจางและ
กําหนดเวลาใหเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้จะตองกระทํากอนวันรับซอง
ขอเสนอไมนอ ยกวา 30 วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ หาก
เห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโฆษณาดวยวิธีอื่น
อีกก็ได
สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอน
วันรับซองขอเสนอไมนอยกวา 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูห รือเงินชวยเหลืออีก
ดวย
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ขอ 25 ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอยางนอยสี่
คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคน
การแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ แลวแตกรณี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม ีคุณสมบัติเบือ้ งตน มีหนาทีพ่ ิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน
ตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาทีห่ ัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรับไวทั้งหมด
ตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อพิจารณา
ประกาศรายชือ่ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป
ขอ 26 หลังจากที่ไดมีการประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ การจางแลวใหหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นเปดโอกาสใหผูที่ประสงคขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกยื่นคําขอได
ตลอดเวลา โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามขอ 24 และขอ 25
ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชือ่ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการซื้อ การจางที่ไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ 3 ป
กรรมการ
ขอ 27 ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง
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ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณา ตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
****** ขอ 28 คณะกรรมการตามขอ 27 แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่น โดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได ถา
ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษ ใหหวั หนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งผูแ ทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมี
ประสบการณเกี่ยวกับงานทีจ่ ะซื้อหรือจางครั้งนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวย
อยางนอยคณะละสองคน
การแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ แลวแตกรณี
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการ
ยังไมมาปฏิบตั ิหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาประธานกรรมการในเวลานั้น
โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ 35(1) หรือขอ 42 แลวแตกรณีแลวรายงานประธาน
กรรมการซึ่งหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งเพือ่ ดําเนินการตอไป
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูท่เี ปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตัง้ ขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ซึ่ง
มิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
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ขอ 29 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลง
มติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง ให
ถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ขอ 30 ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น แตงตัง้ ผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการ
สวนทองถิ่นในสังกัด หรือขาราชการในสังกัดอื่น ตามทีไ่ ดรับความยินยอมจากผูว าราชการจังหวัด
นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการของขาราชการผูนั้นแลวแตกรณี ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมี
ความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผ่ ูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาหรือเอกชนเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการสวนทองถิ่น หรือ
ขาราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในสวนที่ 3 หรือสวนที่ 4 แลวแตกรณี
ขอ 31 ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณา
เปนการเฉพาะ ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทีจ่ ะขอทํา
ความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด เพื่อวาจางที่ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ
หรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขัน้ ตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในสวนที่ 3
วิธีตกลงราคา
ขอ 32 การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พดั สุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจาง
โดยตรง แลวใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุจัดซือ้ หรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ 22
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาํ เปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไว
กอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทนั ใหเจาหนาที่พสั ดุหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในการปฏิบัตริ าชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางหนวย
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การบริหารราชการสวนทองถิ่น และเมื่อผูส ั่งซื้อหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ขอ 33 ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการหรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานที่ตอ งการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่งใหกําหนด
สถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดว ย
(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(3) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(4) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลอง
และเหลือไวสาํ หรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(5) สถานที่ติดตอเกีย่ วกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มกี ารขายใหระบุราคาขายไว
ดวย
(6) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ใน
กรณีที่ไมไดกาํ หนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปน
ตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และมี
เงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได
(9) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
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(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยืน่ ตอหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น จาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึง
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนวันเปดซองโดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยืน่ ซองทางไปรษณียไ ด ใหกําหนดวิธีการปฏิบัตไิ วใหชดั เจนดวย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ ที่จะถือวาผูท ี่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
ราชการเปนผูทิ้งงาน
(13) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ 133 และขอ 134
(14) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี)
และอัตราคาปรับ
(15) ขอสงวนสิทธิ์วา หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะไมพจิ ารณาผูเสนอราคาที่
เปนผูทิ้งงานของทางราชการหรือผูทิ้งงานของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสิทธิ์ ที่จะงดซื้อหรือจางหรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือ
จางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชือ่ ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ขอ 34 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไม
นอยกวาสี่สิบหาวัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พสั ดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาสิบหาวัน กับใหปด ประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทาํ การของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น หรือตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด
(2) ในการยืน่ ซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูดาํ เนินการ
สอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนในกรณีที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนดใหกระทําได
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(3) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองไวที่ซองดวยในกรณี
ที่ ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยืน่ ซองทางไปรษณีย
ใหถือวันและเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองและใหสง
มอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
(4) ใหหวั หนาเจาหนาที่พสั ดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมือ่ ถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 35 คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ
ใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือรูปแบบและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือก
ไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคาใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเ สนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
ถาปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ 36
(4) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
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**

ขอ 36 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดรายที่

คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจางตามขอ 35(3) ยังสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผูเสนอราคารายนัน้ มาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสว นที่สูงกวานัน้ ไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนทีส่ ูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ให
เสนอซื้อหรือจางจาก ผูเสนอราคารายนั้น
(2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจางทุกรายตามขอ 35(3) มาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธยี ื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา
อันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนัน้ ยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเ สนอราคาต่ําสุดในการ
ตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวาแตสว นที่สงู กวานัน้ ไมเกินรอยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลว ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผู
เสนอราคารายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจางเพิ่มขึ้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดวย
**

(3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเพื่อ

ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิก
การสอบราคา เพื่อดําเนินการสอบราคาใหม
วิธีประกวดราคา
ขอ 37 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจดั ทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
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(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(5) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ
****** ขอ 38 การซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม
ดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพรขาว และปดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาทีพ่ ัสดุดําเนินการดังนี้
(1) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นนั้น
(2) สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ
(3) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(4) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ
(5) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค
(6) สงประกาศใหจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ปดประกาศไวที่ศาลากลางจังหวัด ที่ทาํ การ
ปกครองอําเภอ ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตามลําดับ เพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธ หรือตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นควรจะสง
ประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ตองกระทํากอนวันรับซองประกวดราคาไม
นอยกวา 20 วัน
สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูห รือแหลงใหเงินชวยเหลือ
ขอ 39 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับ
จะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน
นั้นอยางนอยรายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ทั้งนี้ ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณ
ราคาของ

ผูประสงคจะเขามาเสนอราคา โดยจะตองเริ่มดําเนินการใหหรือขายกอนวันรับซองประกวด
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ราคาไมนอยกวา 10 วัน และใหมีชว งเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา 10 วันดวย
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายทีท่ างราชการจะตองเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหมใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ 40 กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนทีจ่ ะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสาร
ประกวดราคาเพิ่มเติมและดําเนินการตามขอ 38 โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อ
เอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาได
ทันตามกําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนดวย
ขอ 41 นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ 40 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคาหามมิใหรน
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจ ะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติ ซึ่งกําหนดใหมีการยื่น
ซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ 34(2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
**

ขอ 42 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว

ที่หนาซองวาเปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาทีก่ ารเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวยกรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสง สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันทราบ
ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ 11 (9)
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(5) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว
ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณีที่มีการยืน่ ซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซึ่ง
ตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ 47 และขอ 49 คณะกรรมการรับ
และเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป
(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ขอ 43 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาทีด่ ังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเ สนอ
ราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขา
ประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอ
ราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลว
ตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลวเสนอใหซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ
ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวย
วิธียื่นซองเสนอราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ 36 โดยอนุโลม
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(3) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ขอ 44 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 43(1) แลวปรากฏวามี
ผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถกู ตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
เอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตอง
ยกเลิกการประกวดราคาก็ใหดําเนินการตามขอ 43 (2) โดยอนุโลม
ขอ 45 ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถกู ตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนดใหเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หาก
ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการซือ้ หรือจางโดยวิธีพิเศษ
ตามขอ 17 (6) หรือขอ 18 (4) แลวแตกรณีกไ็ ด
ขอ 46 หลังจากการประกวดราคาแลว แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคา
รายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนเหตุใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาประกวดราคาดวยกัน ใหผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ 47 การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญ
 หาใน
การพิจารณาตัดสินและเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไป
ตามความตองการ กอนพิจารณาดานราคา ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแต
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(1) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ
(2) ซองขอเสนอดานราคา
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธกี าร ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาดวย
ขอ 48 เพื่อใหเปนไปตามขอ 47 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาทีเ่ ปดซอง
เทคนิคของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซองตามขอ 42(5) และพิจารณาผลการประกวดราคา
ตามขอ 47 โดยถือปฏิบัติตามขอ 43 ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกรายและคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอไดตรง หรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นมากที่สุด ในกรณีจําเปนสามารถเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิม่ เติมขอ
หนึ่งขอใดก็ได
(2) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แลวสําหรับรายทีไ่ มผาน
การพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง
ขอ 49 การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ 48(2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธกี าร
ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีพิเศษ
ขอ 50 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซือ้ โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวนหากลาชาอาจเสียหายแกหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ใหเชิญผูอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(3) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจาก
ตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศชวยสืบราคา
คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานของ
องคการระหวางประเทศที่มอี ยูในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสาํ นักงานในประเทศใหติดตอกับ
สํานักงานในตางประเทศได
(4) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2)
(5) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดาํ เนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสบื ราคาจากผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
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(6) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดนิ และหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหงใหเชิญเจาของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(7) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตาม
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมกี ารขายพัสดุตามรายละเอียดและ
ราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตาม
สัญญาเดิม(ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไดรับ
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทงั้ หมดตอ
ผูสั่งซื้อ เพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
ขอ 51 การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพเิ ศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(1) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 (1) (2) และ (3) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนัน้
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณไดหรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 (4) กรณีเปนพัสดุทไี่ ดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว
ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองถิ่น
ราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(3) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 (5) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง
ซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม
ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงือ่ นไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไดรับ
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรับไวทั้งหมดตอ ผู
สั่งจางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
วิธีกรณีพเิ ศษ
**

ขอ 52 การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นสั่งซื้อหรือสั่งจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ 19 ไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือการ
จางครั้งหนึ่งซึง่ มีราคาไมเกิน 100,000 บาท ใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุจดั ซื้อหรือจางได ภายในวงเงินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางตามขอ 22
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ขอ 53 การซื้อยาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหจัดซื้อตามชือ่ สามัญ (GENERIC
NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด
ขอ 54 การซื้อยา และเวชภัณฑทมี่ ิใชยา เชน ยากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุทันตก
รรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลวใหจัดซื้อจากองคการ
เภสัชกรรม โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ ราคายาที่องคการเภสัชกรรมจําหนายตองไมสูงกวา
ราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3
ขอ 55 การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มใิ ชยา ซึ่งองคการเภสัช
กรรมมิไดเปนผูผลิต แตมีจําหนาย หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม
หรือผูขายหรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวาองคการ
เภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นซื้อจาก
องคการเภสัชกรรม
(2) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ 56 ในกรณีที่มกี ฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มใิ ชยาจากหนวยงานใด ก็ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑท่มี ิใช
ยาจากหนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย
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อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ 57 การสั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธีที่ใชจายจากเงินรายไดนอกจากทีก่ ําหนดไวในขอ 58 และขอ
59 ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไม
จํากัดวงเงิน
***** ขอ 58 นอกจากวิธีพิเศษตามขอ 59 และวิธกี รณีพิเศษตามขอ 60 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง
จากเงินอุดหนุน เงินกูภ ายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู ทั้งหมด หรือบางสวน ใหเปนอํานาจของ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) การสั่งซื้อหรือสั่งจางขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งมีวงเงินเกิน
300,000,000 บาท ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
(2) การสั่งซื้อหรือสั่งจางขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000,000 บาท ไม
เกิน 200,000,000 บาท ตองไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตหากวงเงินเกิน 200,000,000 บาท
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
***** ขอ 59 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ หรือ
เงินชวยเหลือ หรือเงินกู ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) การสั่งซื้อหรือสั่งจางขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งมีวงเงินเกิน
20,000,000,000 บาท ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
(2) การสั่งซื้อหรือสั่งจางขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000,000 บาท
ไมเกิน 20,000,000 บาท ตองไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตหากวงเงินเกิน 20,000,000 บาท
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
ขอ 60 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํากัดวงเงิน
การจายเงินลวงหนา
**

ขอ 61 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแต

หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวามีความจําเปนจะตองจายและมีการ
กําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหา
สิบของราคาซื้อหรือราคาจาง
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(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศซึ่ง
ตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือพัสดุอื่นซึ่งจําเปนตองซื้อ
จากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการ
ระหวางประเทศ หรือตามเงือ่ นไขที่ผูขายกําหนดแลวแตกรณี
**

(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-

ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการ
บอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง
ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหจายไดเทาที่จายจริง
(4) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสิบหาของ
ราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
(5) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพเิ ศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคา
จาง
ขอ 62 การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศโดยเปด
เลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน 50,000 บาท หรือการจายเงินตาม
ความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ 63 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 61(1) (2) และ (3) ไมตองเรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 61(4) และ (5) ผูขายหรือผูรับจางจะตองนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 64 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมสี ัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มกี าร
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒินนั้ ๆ ก็ได
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ในกรณีจําเปนทีไ่ มสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ
(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการให
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรบั พัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น และรายงานใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงให
รายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพือ่ ทราบ
หรือสั่งการแลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะ
จํานวนที่ถกู ตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เพื่อแจงใหผูขายหรือผูร ับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทงั้ นี้ไม
ตัดสิทธิ์ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และ
โดยปกติใหรบี รายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อแจงใหผูขายหรือผู
รับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4)
หรือ (5) แลวแตกรณี
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ 65 คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาหรวมทั้งรับทราบหรือ
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พิจารณาการสัง่ หยุดงาน หรือพักงานของผูค วบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไม
นาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนัน้ ๆ โดย
ใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่ ห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวนั ที่ประธาน
กรรมการไดรบั ทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ุด
(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวนั ที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย 2 ฉบับ
มอบใหแก ผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาทีพ่ ัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก
จายเงินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และรายงานใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม (4)
**

ขอ 66 ผูควบคุมงาน มีหนาทีด่ งั นี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาํ หนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ

ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่งั ใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลว แลวแตกรณีไวกอน จนวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และให
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
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แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมนั่ คงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางทีด่ ี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้น
ไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
**

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้ง

ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต
ละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแต
ละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวนั ถึงกําหนดนั้น ๆ

สวนที่ 3
การจางที่ปรึกษา
การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ 67 เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหขอขอมูลที่ปรึกษาภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ตอนายทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทัง้ ปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(4) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
****** ขอ 68 การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงิน
ชวยเหลือ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจางที่ปรึกษาไทยเปนหลักในการดําเนินงาน เวนแตการ
บริการ หรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยได ใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด
****** ขอ 69 การจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยทั่วไป
นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดาํ เนินการดวยเงินชวยเหลือ จะตองมีที่ปรึกษาไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอย
ละ 50 ของจํานวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทย
ได ใหขออนุมตั ิตอผูวาราชการจังหวัด
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วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ 70 การจางที่ปรึกษากระทําได 2 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ 71 กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานเสนอผูสั่งจางตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางทีป่ รึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปน
เมื่อผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจาง
นั้นตอไปได
กรรมการ
ขอ 72 ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครัง้ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ขอ 73 คณะกรรมการตามขอ 72 ใหประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอยาง
นอยสี่คน โดยปกติใหแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัดหรือขาราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่
และความรับผิดชอบของผูไดรับการแตงตัง้ เปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ใหแตงตั้งผูแทนจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่น
หรือบุคคลที่มิใชขาราชการ ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒใิ นงานทีจ่ ะจางที่ปรึกษาเปนคณะกรรมการดวย
การแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี
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ขอ 74 ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ 72 ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ 29 มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ขอ 75 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว
และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
ขอ 76 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
(2) เปนการจางในกรณีทที่ ราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมี
จํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก
(3) เปนการจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
ขอ 77 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(2) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(3) พิจารณารายละเอียดทีจ่ ะกําหนดในสัญญา
(4) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูสั่งจางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น
วิธคี ัดเลือก
ขอ 78 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอย
รายดังกลาวยืน่ ขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดที ี่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงานโดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได
ขอ 79 เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองคการระหวางประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวของ หรือขอความ
รวมมือจากสวนราชการหรือหนายการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการ
จางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาทีม่ ีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมอยูแ ลวอาจ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทํา
หนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางนอย 6 ราย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณา และกรณีทเี่ ปนการจางทีป่ รึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย
ขอ 80 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคดั เลือกไวยนื่
ขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(1) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ 81 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ 80 (1) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดาน
เทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีทใี่ ชตามขอ 80(2) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มี
ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อ
พิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนัน้ แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดาน
เทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดาน
ราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูสั่งจาง โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
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ราชการสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ใชวิธกี ารยื่นขอเสนอตามขอ 80(1) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรบั การ
คัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
ขอ 82 การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอนและมีทปี่ รึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปน
การทั่วไปใหอยูในดุลยพินจิ ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะออก
หนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาทีไ่ ดคัดเลือกไวใหยนื่ ขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้
(1) ใหที่ปรึกษายืน่ ขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
ของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ
(3) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอนั ดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พรอมกัน
แลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ 81 (4) และ (5)
ขอ 83 การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ใหดําเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ 79 และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญ
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ 84 การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินตามขอ 57
และขอ 58 แลวแตกรณี ของระเบียบนี้
คาจางที่ปรึกษา
ขอ 85 อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยใหคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันทีห่ นวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน (Man-months) เทาที่
จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรบั ลวงหนา
ไปนั้น และใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น คืนหนังสือค้ําประกันดังกลาว
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ใหแกที่ปรึกษาเมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดหกั เงินทีไ่ ดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตาม
ผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
หลักประกันผลงาน
ขอ 86 การจายเงินคาจางใหแกทปี่ รึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษา
ซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหักเงินที่จะ
จายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจางเพื่อเปนการประกันผลงาน
หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มอี ายุการค้ําประกัน ตามทีห่ วั หนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะกําหนด วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทัง้ นี้ ให
กําหนดเปนเงือ่ นไขไวในสัญญาดวย
ขอ 87 กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจาย
ใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กนั เปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม
สวนที่ 4
การจางออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 88 การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(4) วิธีพิเศษ
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 89 กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุจัดทํารายงานเสนอ
ผูสั่งจาง ตามรายการดังตอไปนี้
(1) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(2) วงเงินงบประมาณคากอสราง
(3) ประมาณการคาจาง
(4) กําหนดเวลาแลวเสร็จ
(5) วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนนั้
(6) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) เชน การขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปน
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เมื่อผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจาง
นั้นตอไปได
การจางโดยวิธตี กลง
ขอ 90 การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานที่หัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแลว และเปนผูใหบริการทีม่ ีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงได
พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน
2,000,000 บาท
ขอ 91 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหวั หนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหเปนขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
และควรมีผูทรงคุณวุฒหิ รือผูชํานาญในกิจการนี้ เขารวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาว
ตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึง่ ของจํานวนทัง้ หมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
หากแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณี
ขอ 92 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการ
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอผูสั่งจางผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
การจางโดยวิธคี ัดเลือก
ขอ 93 การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกาศเชิญชวนการวาจางและคณะกรรมการดําเนินการจางจะ
พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุดเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทัง้ นี้ ใหใชกับการ
กอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน
5,000,000 บาท
ขอ 94 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธคี ัดเลือกแตละครั้ง ให
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการรับซองเสนองานและ
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กรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวยประธานหนึง่ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย
สองคน ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหประกอบดวยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกอยางนอยสองคน ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น และขาราชการอื่นโดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนีเ้ ขารวมดวย
หากแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณี
คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ตอ งมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวได
ขอ 95 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาทีด่ ังนี้
(1) รับซองเสนองานจากผูใ หบริการและบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใ หบริการรายใด และ
ลงบัญชีไวเปนหลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก และ
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองาน หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด
ขอ 96 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดงั นี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลวจึงเปดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให
(2) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ คุณวุฒแิ ละประวัติการ
ทํางาน จํานวนสถาปนิกหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของ
ผูใหบริการ และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพือ่ เปนหลักฐาน
(3) เมื่อไดพจิ ารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด ใหรายงานตอผูสั่งจาง
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพรอมดวย
หลักฐานตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เวนแตผูใหบริการดังกลาวไม
สามารถ รับงาน ในกรณีใดก็ตามใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป
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การจางโดยวิธคี ัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ขอ 97 การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การวาจางออกแบบและควบคุมงานที่
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกาศเชิญชวนการวาจางและคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใ หบริการที่เปนนิติบุคคล โดย
คํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม
ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบเพื่อดําเนินการ
จางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน
5,000,000 บาท
ขอ 98 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัดขอกําหนดแตละ
ครั้งใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการรับซอง และ
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดขอกําหนด องคประกอบของคณะกรรมการแตละ
คณะ คุณวุฒหิ รือผูชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หนาที่ของ
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดใหนําความในขอ 94 ขอ 95 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 99 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด มีหนาที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด มาครบองค
ประชุมแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให
(2) พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้
ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามทีก่ ําหนดไวในสวนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม
ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา 2 ราย
และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นแกผูเสนองาน และอาจพิจารณากําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได อนึ่ง
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงานความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย
ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดานสถาปตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อ
เปนหลักฐาน
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(4) เมื่อไดพจิ ารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด และสมควรเลือก
ผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอผูส ั่งจางผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุและหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพรอมดวยหลักฐาน
การจางโดยวิธพี ิเศษ
ขอ 100

การจางโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธีเลือกจาง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน

หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความเสียหายแกหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ใหผูวาจางมีอาํ นาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณา
เห็นสมควร
****** (2) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ
เปนที่เชิดชูคณ
ุ คาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย หรืองานออกแบบอาคารที่มี
โครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอ
รายละเอียดเรือ่ งการจางออกแบบโดยวิธปี ระกวดแบบตอผูวาราชการจังหวัด
ขอ 101

หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิ์บอกเลิกการ

คัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีตอไปนี้
(1) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา 2 ราย
(2) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงหนังสือแจงผลการ

ขอ 102

ตัดสินคัดเลือก หรือนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรบั การคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ขอ 103

การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได 3 วิธี คือ
(1) ปดประกาศไวในที่เปดเผย
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียง
(3) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรมหรือสํานักงานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจดังกลาว
การจะประกาศดวยวิธีใดใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหงทองถิ่น
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เปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ 104

ใหเจาหนาที่พัสดุจดั ทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(2) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปดและปดรับซองเสนองาน
(3) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(4) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ 134 และขอ 135

และใหมีเงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผู
ที่ไมไปทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูทิ้งงานดวย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด
การเสนองาน
ขอ 105

ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด

ขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
(2) คุณวุฒิและประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาว คืนแกผูให
บริการที่ไมไดรับการคัดเลือก
ขอ 106

ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูท ี่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมแลวแตกรณี และเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวนราชการ
ขาราชการหรือลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจดั การของนิตบิ ุคคลนั้นจะตองเปนคน
ไทยและเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุน การจัดตั้งนิติบคุ คลนั้น
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ผูมีอํานาจสั่งจาง
ขอ 107

การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ

ภายในวงเงิน ตามขอ 57 และขอ 58 แลวแตกรณี ของระบบนี้
ขอ 108

หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น อาจริบหลักประกัน หรือ

ใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองาน ที่ผูรับจางนํามามอบไวกับหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดในกรณีดังนี้
(1) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาทีก่ ําหนด
(2) หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมสามารถสงใบแจงให
มาทําสัญญาไดเนื่องจาก
ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม
(3) ผูรับจางผิดสัญญา และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นได
บอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว
การตรวจและรับมอบงาน
ขอ 109

ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวใน
สวนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ใหมีลักษณะเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกตามขอ 94 วรรคสาม ของระเบียบนี้
คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึง่ หนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไวได
ขอ 110

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและ

กอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และรายงานใหหวั หนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบ
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การควบคุมงาน
ขอ 111

ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มคี วามรูและมีความชํานาญงานการกอสรางให

เหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบและในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความใน
วรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตอง
ไดรบั ความยินยอมจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
คาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 112

การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน 10,000,000 บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุม

งาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ 2 ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(2) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน 10,000,000 บาท สําหรับสวนที่เกิน 10,000,000
บาท ใหจายคาออกแบบหรือคา คุมงาน อยางใดอยางหนึง่ ในอัตรารอยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณคา
กอสราง
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึง่ ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะห
ดินฐานราก
ขอ 113

ในกรณีที่หวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน

อื่นใด จะนําแบบแปลน รายละเอียดงานจางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ให
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานนัน้ ๆ จายเงินคาจางแกผรู ับจาง
ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป
ขอ 114

หามผูรับจางนําแบบแปลน รายละเอียดของงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทํา

สัญญากับหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลวไปใหผอู ื่นดําเนินการกอสราง
อีก
ขอ 115

ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่นอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่
สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานใน
สัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจา ยเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญใหหวั หนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน
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สวนที่ 5
การแลกเปลี่ยน
****** ขอ 116 การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะในกรณีทจี่ ําเปน และเพือ่ ประโยชนของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การแลกเปลี่ยนวัสดุกบั วัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภณ
ั ฑประเภทหรือชนิดเดียวกัน ให
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(2) การแลกเปลี่ยนครุภณ
ั ฑกับครุภณ
ั ฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน การแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑทจี่ ะตองจายเงินเพิ่มขึ้น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น
ขอ 117

ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพือ่ พิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองแลกเปลี่ยน
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(3) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได
โดยประมาณ
(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลีย่ นกับสวนราชการหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน
(5) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทัง้ เหตุผลโดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมา
รวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได
ขอ 118

การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ 28
และขอ 29 แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการ มีหนาทีด่ ังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุประเภททีด่ ิน ใหยึดถือตามราคาประเมินของกรมที่ดินเปนเกณฑดว ย
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมทยี่ งั ไมเคยใช
งานมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกหนวยการ
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บริหารราชการสวนทองถิ่น หรือไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองเสียประโยชน
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลีย่ นกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (1) และ
ราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งถือตามราคาในทองตลาดโดยทัว่ ไป
(4) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(5) เสนอความเห็นตอผูมีอาํ นาจอนุมัติตามขอ 116 เพื่อพิจารณาสั่งการใหหวั หนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตอไป
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ 64 โดยอนุโลม
ขอ 119

การแลกเปลี่ยนพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น กับสวนราชการหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ หมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
และหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ ที่จะตกลงกัน
ั ฑของหนวยการบริหาร
ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภณ

ขอ 120

ราชการสวนทองถิ่นนั้นแลว ใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค
แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกบั เอกชน สวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหสง
สําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ 118 หรือขอ 119 ไปดวย
สวนที่ 6
การเชา
ขอ 121

การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

หมวดนี้ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พิจารณาดําเนินการไดตามความ
เหมาะสมและจําเปนโดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพย ใหนําขอกําหนดเกีย่ วกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยให
กระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) การเชาจากสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอืน่ หนวยงานอืน่ ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของ
ราคาคาเชาทั้งสัญญา
(2) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา
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การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับผูวาราชการ
จังหวัดกอน
การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ 122

การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(2) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น หรือมีแตไมเพียงพอ และถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอจะใชเปนที่พักของผูซ ึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นก็ได
(3) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พัก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ในกรณีที่ตองการประหยัดเงิน
งบประมาณ
(4) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในกรณีที่ไม
มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ขอ 123

กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พสั ดุทํารายงานเสนอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น ตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(2) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยทจี่ ะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่ตองการใช
พรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
(4) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
ขอ 124

อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนดไว

ในสัญญาไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปน
ผูพิจารณาอนุมัติ ถาเกินเดือนละ 20,000 บาท ใหขอทําความตกลงกับผูว าราชการจังหวัดกอน
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สวนที่ 7
สัญญาและหลักประกันสัญญา
สัญญา
ขอ 125

การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความ หรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหอัยการ
จังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนดได และจําเปนตองรางสัญญา
ขึ้นใหม ตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหวั หนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดมาแลวก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หวั หนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรดั กุมพอใหสงรางสัญญา
ใหอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน
ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา เฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยาง
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย
**

ขอ 126

การจัดหาในกรณีดงั ตอไปนี้จะตองทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยู

ในดุลพินจิ ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(1) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา
(2) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทาง
ราชการ นับตัง้ แตวนั ถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(3) การซื้อหรือการจางโดยวิธกี รณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพเิ ศษตามขอ 17(1)(2) และ (3)
(5) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18(1)(2) และ (3)

54

(6) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
**

ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง ซึ่งใช

วิธีดําเนินการตามขอ 32 วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอ กันก็ได
**

ขอ 127 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว

ระหวางรอยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงาน
ทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของราคา
งานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท สําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอ
การจราจรใหกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนัน้
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่งึ อาจมี
ผลกระทบตอการที่คูสัญญาของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือกระทบตอการจราจรแลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญาแตยังขาด
สวนประกอบบางสวนตอมาได สงมอบสวนประกอบทีย่ ังขาดนัน้ เกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบ
สิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีท่กี ารจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวา
กําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราทีก่ ําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นรีบ
แจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนน้ั ดวย
ขอ 128

ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงสําเนาสัญญาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค แลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ 129 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการ
แกไขนัน้ จะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือไมทําใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นตองเสียประโยชน ทั้งนี้ การแกไขสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวจะตองอยูภายใต
ขอบขายของวัตถุประสงคของสัญญาหรือขอตกลงดวย โดยใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินรายได ตามขอ 57 ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนา
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ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะอนุมัติแกไขสัญญานั้นได
(2) ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่กาํ หนดใหหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นไมตองตราเปนงบประมาณรายจายทั้งหมดหรือบางสวน ใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพื่อขอ
ทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด แตถามีการเพิ่มวงเงินใหรายงานเหตุผลความจําเปนเสนอจังหวัด เพื่อ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
(3) ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจาก เงินกูภ ายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู
ใหปฏิบัติตาม (1) เวนแตจะมีหลักเกณฑของแหลงเงินนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอื่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิม่ หรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป และเมื่อได
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวแลวใหปฏิบัติตามขอ 128 ดวย
สําหรับการจัดหาทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูช ํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดว ย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตนที่มีผลเปนการเพิ่มวงเงิน ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณดวย
ขอ 130 ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พิจารณาใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
โดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา
หรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ 131 ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคสู ัญญาจะไดยนิ ยอมเสีย
คาปรับใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหวั หนาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ 132 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงให
อยูในอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะพิจารณา แตถาวงเงินใน
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การสั่งการใหจัดหาครั้งนัน้ เกินอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ให
เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และใหพิจารณาไดตามจํานวนวันทีม่ ีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุ
ดังกลาว ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิได
แจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลัง
มิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบดีอยูแ ลว
ตั้งแตตน
ขอ 133 ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะและเปนความจําเปน เพื่อประโยชนแก
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมายให
อยูในดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสั่งการไดตามความจําเปน
หลักประกัน
**

ขอ 134 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาทีห่ รือกอนวัน

นั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กําหนด
**

(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
กระทรวงมหาดไทย
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
**

สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศที่มี

หลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
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ขอ 135 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ 134 ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มใน
อัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอย
ละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ป และพัสดุนั้นไมตองมีการ
ประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคา
พัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนีเ้ ปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปตอไปราคาพัสดุที่ สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนํา
หลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน 15 วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้นใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นทีห่ นวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
จะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิม่ ขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ 136 ในกรณีที่สวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ เปนผูเสนอ
ราคาหรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน
**

ขอ 137 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น คืนหลักประกันสัญญาใหแกผูเสนอราคา

คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หลักประกันซองใหคนื ใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่ได
พิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผเู สนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย ให
คืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็วและอยางชาตองไมเกิน
15 วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคนื หลักประกันใหแกคูสัญญาหรือ
ผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้
จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาดวย
**

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในกรณีที่ผูเสนอราคา หรือคูสัญญาไมมารับภายใน
กําหนดเวลาขางตนใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณีย
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ลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย
สวนที่ 8
การลงโทษผูทิ้งงาน
****** ขอ 138 เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่หนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด
(2) เมื่อคูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือผูรับจางชวงที่หนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(3) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูร ับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมได
มาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําใหงาน
บกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(4) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจาง หรือใช
โดยผูรับจางชวงที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมได
มาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (3)
ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทํารายงานไปยังผูวา
ราชการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบคุ คลที่ไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวง
ที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอ
ความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดดวย
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (1) (2) (3) และ (4) เปนการ
กระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหผวู าราชการจังหวัดสั่งใหบุคคล
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน แลวสงชื่อบุคคลนั้นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงชื่อผูทิ้งงานดังกลาวไปให
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้น
ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
****** ขอ 138/1 เมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงเวียนรายชื่อผูท ิ้งงานใหสว นราชการตาง ๆ ทราบ
แลว ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบและหามหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นกอนิติสัมพันธกบั ผูทิ้งงาน เวนแตจะไดรบั การแจงเวียนเพิกถอนการเปนผูท ิ้งงาน
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การหามหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคแรก ใหใช
บังคับกับบุคคลตามขอ 138/5 วรรคสอง และวรรคสามดวย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดทีอ่ ยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดในสวน
นี้ ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตถาผลการ
พิจารณาตอผูวา ราชการจังหวัดไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงานใหหวั หนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมสี ิทธิไดรับการคัดเลือก
หรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจาง
ที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูวาราชการจังหวัด เวนแตในกรณีที่หวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิ่ง
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไมตดั รายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผู
มีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไม
ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดทําการกอนการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดก็ได
****** ขอ 138/2 ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางรายแรง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ 138 วรรคสอง และวรรค
สามมาใชบังคับโดยอนุโลม
****** ขอ 138/3 ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวาผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานรายหนึง่ หรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับคัดเลือกหรือไม
ก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
โดยมีหนังสือแจงเหตุที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูก
สงสัยทราบ พรอมทั้งใหชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
กําหนด แตตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูก
สงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทํารายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูว าราชการจังหวัดวา

60

บุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหถือวามี
เหตุอันควรเชือ่ ไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดย
ไมสุจริต ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้ง
เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูท ิ้งงาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสามใหนาํ ความ
ในขอ 138 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
****** ขอ 138/4 ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวได
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหวั หนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอ
ความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี
****** ขอ 138/5 ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 138 ขอ 138/2 หรือขอ 138/3 ถา
การกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจดั การ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิตบิ ุคคลนั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 138 ขอ 138/2 หรือขอ 138/3 ใหคําสั่ง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือ ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับหุน สวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 138 ขอ 138/2 หรือขอ 138/3 ใหคําสั่ง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
****** ขอ 138/6 เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอัน
ควรสงสัยวามีการกระทําตามขอ 138 ขอ 138/2 หรือขอ 138/3 และผูวาราชการจังหวัดยังไมไดรับรายงาน
จากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัดอาจเรียกใหผูไดรับการ
คัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทํา
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริตมาชีแ้ จงขอเท็จจริงตอผูวา
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ราชการจังหวัด ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูวาราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกลาวพรอมทั้งแจงให
บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด แตตองไมนอยกวา 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูวาราชการจังหวัด
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาคําชี้แจงดังกลาวหากคําชี้แจง
ไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหบคุ คลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน และใหนําความในขอ
138 วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดไดกําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริตใหผูวา ราชการ
จังหวัดพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน และใหนําความในขอ 138 วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 3
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ 1
การยืม
ขอ 139 การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หรือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได
ขอ 140 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผล
และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการยืมจะตองไดรบั อนุมัติ
จากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใหยมื
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานทีห่ นวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเดียวกัน จะตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนนั้ แตถายืมไปใชนอกสถานที่หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ขอ 141 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไปใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดย
เสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุปะเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอยางเดียวกัน หรือชดใช
เปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ขอ 142 การยืมพัสดุประเภทใชสนิ้ เปลืองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือสวน
ราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไม
ทันการและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใหยมื มีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมไดโดยไมเปนการ
เสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอกั ษร ทั้งนี้
โดยปกติผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ผูใหยืม
ขอ 143 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยมื ไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด
สวนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ 144 พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูใ นความ
ควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือขอกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 145 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการตาม
ตัวอยางทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการ
ดวย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิก-จายพัสดุ
ขอ 146

การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหหวั หนา

หนวยงานที่ตอ งใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ใหหวั หนาหนวยงานที่มีหนาที่เกีย่ วกับการควบคุมพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี
ขอ 147

ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลว

ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
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การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 148 กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น แตงตัง้ เจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมิใชเจาหนาทีพ่ ัสดุคนหนึ่งหรือหลาย
คนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่ 30 กันยายนป
ปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนัน้
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม
มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป แลวให
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวนั เริม่ ดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น
เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลวใหสง สําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค แลวแตกรณี 1 ชุด
**

ขอ 149

เมื่อหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับรายงาน

ดังกลาวตามขอ 148 และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการ
ตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ 28 และขอ 29 มาใช
โดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนือ่ งมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญ
ไปตามธรรมชาติ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาสั่งการให
ดําเนินการจําหนายตอไปได
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
สวนที่ 3
การจําหนาย
ขอ 150 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสัง่ ใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถา ขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี
ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมา
รวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
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การขายใหแกสว นราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา
47(7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้
(3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากร ทัง้ นี้ ใหมหี ลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่หวั หนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งการ
ขอ 151 เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูห รือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
การจําหนายเปนสูญ
ขอ 152 ในกรณีที่พสั ดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูร ับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตาม
หลักเกณฑเรื่องความรับผิดทางแพง หรือมีตัวพัสดุอยูแ ตไมสมควรดําเนินการตามขอ 150 ใหจําหนายพัสดุ
นั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 200,000 บาท ใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(2) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน 200,000 บาท ใหผูวา ราชการจังหวัดเปน ผู
พิจารณาอนุมตั ิ
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ 153 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 150 หรือขอ 152 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนนั้ ออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค
แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวนั ลงจายพัสดุนนั้
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดดวย
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ขอ 154 ในกรณีทพี่ ัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ หรือ
สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ 148 และไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑเรื่องความรับผิดทางแพง หรือระเบียบนี้ โดยอนุโลมแลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลวถาหลักเกณฑความ
รับผิดชอบของขาราชการสวนทองถิ่นในทางแพงมิไดกาํ หนดไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการตามขอ 150 ขอ
152 และขอ 153 โดยอนุโลม
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
****** ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภททีด่ ิน
หรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น
ขอ 156 ผูเชาพัสดุประเภททีด่ ินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่
ประสงคจะนําสิทธิการเชาพัสดุดังกลาวไปกอหนี้ผูกพันใด ๆ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พิจารณา ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเปนของผูเชา
(2) การกระทําดังกลาว หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมิไดเสียประโยชน
เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ใหรายงานเสนอผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอนุมัติ
ขอ 157 การตอเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนสวนใดสวนหนึ่งในพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ประเภทอาคารหรือสวนประกอบ ซึ่งเปนสวนเล็กนอยเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเปนผูอนุมัติ
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
****** ขอ 158 – ยกเลิก
ขอ 159 รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูก อนระเบียบนีใ้ ชบังคับ ใหถอื วาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่กําหนด หรือคูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามสัญญาขอตกลงนั้น โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบ
ที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ 160 การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนีใ้ ชบังคับ
ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนนั้นและใหถือวา
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ สําหรับขั้นตอนตอไปใหปฏิบัติตามความในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2535
พลตํารวจเอกเภา สารสิน
(เภา สารสิน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

* แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2539
** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 23 เมษายน 2541
*** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 15 กรกฎาคม 2541
**** แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2541
***** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 23 สิงหาคม 2543
****** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 4 กรกฎาคม 2545
******** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2547

