
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2535

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2543 
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2547 (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสยีใหมใ่หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั

9 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2498 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการสว่นจงัหวดั
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และ
มาตรา 88 แหง่พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปน้ี

ข้อ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535”

ข้อ 2 ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2535
ข้อ 3 ใหย้กเลกิ 
(1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ. 2528
(2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2532
(3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการซือ้ การจา้ง และการจา้งทีป่รกึษาภายใต้

โครงการทีด่าํเนินการดว้ยเงนิกูจ้ากต่างประเทศของเทศบาลและเมอืงพทัยา พ.ศ. 2528 
บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ หรอืหนงัสอืสัง่การอื่นใด ทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ีหรอืทีม่ี

กาํหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน
9 ข้อ 4 ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหม้อีาํนาจตคีวามวนิิจฉยั

ปญัหา กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี
ในกรณทีีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิีก่าํหนด

ในวรรคหน่ึง ใหข้อทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏบิตัิ
ปลดักระทรวงมหาดไทยอาจมอบอาํนาจตามวรรคสอง ใหอ้ธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

หรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั กไ็ด้

ระเบียบพสัดฉุบบั 9



หมวด 1
ข้อความทัว่ไป

ส่วนท่ี 1
นิยาม

9 ข้อ 5 ในระเบยีบน้ี
“การพสัด”ุ หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซือ้ การจา้ง การจา้งทีป่รกึษาการจา้ง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลีย่น การเชา่ การควบคมุ การจาํหน่าย และการดาํเนินการอื่นๆ ที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี

“พสัด”ุ หมายความวา่ วสัดุ ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืการ
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ หรอืการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามสญัญาเงนิกูจ้ากต่างประเทศ

“การซ้ือ” หมายความวา่ การซือ้พสัดทุุกชนิดทัง้ทีม่กีารตดิตัง้ ทดลอง และบรกิาร
ทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ แต่ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง

“การจ้าง” ใหห้มายความรวมถงึ การจา้งทาํของและการรบัขนตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณชิยแ์ละการจา้งเหมาบรกิาร แต่ไมร่วมถงึการจา้งลูกจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
การรบัขนในการเดนิทางไปราชการตามระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ การจา้งทีป่รกึษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณชิย์

“การจ้างท่ีปรึกษา” หมายความวา่ การจา้งบรกิารจากทีป่รกึษา แต่ไมร่วมถงึการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ

"การจ้างออกแบบและควบคมุงาน" หมายความวา่ การจา้งบรกิารจากนิตบุิคคลหรอื
บุคคลธรรมดา ทีป่ระกอบธุรกจิบรกิารดา้นงานออกแบบและควบคมุงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความวา่ งบประมาณรายจา่ยประจาํปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่
เตมิ แต่ไมร่วมถงึเงนิกู ้และเงนิชว่ยเหลอืตามระเบยีบน้ี

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา่ เงนิทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จดัหา
รายไดเ้ป็นครัง้คราวหรอืมผีูอุ้ทศิใหเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง

“เงินกู้” หมายความวา่ เงนิกูจ้ากต่างประเทศ
“เงินช่วยเหลือ” หมายความวา่ เงนิทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศ

องคก์ารระหวา่งประเทศ สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ องคก์ารต่างประเทศทัง้ในระดบัรฐับาลและทีม่ใิช่
ระดบัรฐับาล มลูนิธหิรอืเอกชนต่างประเทศ

“โรงงานท่ีได้รบัการรบัระบบคณุภาพ” หมายความวา่ โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
คณุภาพ ตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 9001 หรอื มอก. 9002 ในกจิการและขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก
สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้ เช่น
อาคารทีท่าํการ โรงพยาบาล โรงเรยีน สนามกฬีา หรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกนั และ
รวมตลอดถงึสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ประโยชน์ใชส้อยสาํหรบัอาคารนัน้ๆ เชน่ เสาธง รัว้ ทอ่ระบาย
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น้ํา หอถงัน้ํา ถนน ประปา และสิง่อื่นๆ ซึง่เป็นสว่นประกอบของตวัอาคาร เชน่ เครื่องปรบัอากาศ ลฟิต์
เฟอรนิ์เจอร ์ฯลฯ

“พสัดท่ีุผลิตในประเทศ” หมายความวา่ ผลติภณัฑท์ีผ่ลติสาํเรจ็รปูแลว้ โดยสถานทีผ่ลติ
ตัง้อยูใ่นประเทศไทย

“กิจการของคนไทย” หมายความวา่ กจิการทีเ่ป็นของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล
สญัชาตไิทย

“ท่ีปรึกษา” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิ หรอืสามารถให้
บรกิารเป็นทีป่รกึษาทางวศิวกรรม สถาปตัยกรรม เศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาอื่น รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้นศกึษา
สาํรวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวจิยั แต่ไมร่วมถงึการใหบ้รกิารออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง
อาคารดว้ยเงนิงบประมาณ

“ท่ีปรึกษาไทย” หมายความวา่ ทีป่รกึษาทีม่สีญัชาตไิทย และไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัศนูย์
ขอ้มลูทีป่รกึษาของกระทรวงการคลงั

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ทัง้น้ี ใหห้มายความรวมถงึกจิการพาณชิยข์องหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ดว้ย

“หวัหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายถงึ นายก
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั นายกเทศมนตร ีและนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล

“ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการ หรอืพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล

“รฐัวิสาหกิจ” หมายความวา่ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
“หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด”ุ หมายความวา่ หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอืแผนกทีป่ฏบิตังิานใน

สายงานทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ หรอืขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ แลว้แต่กรณี

“เจ้าหน้าท่ีพสัด”ุ หมายความวา่ เจา้หน้าทีซ่ึง่ดาํรงตําแหน่งทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หรอืไดร้บัมอบหมายจากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
ใหม้หีน้าทีห่รอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพสัดตุามระเบยีบน้ี

“ผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูส้ ัง่จ้าง” หมายความวา่ ผูม้อีาํนาจสัง่อนุญาตใหซ้ือ้หรอืจา้งตามระเบยีบน้ี
“ผูอ้าํนวยการโครงการ” หมายความวา่ ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหม้หีน้าทีร่บัผดิ

ชอบในการดาํเนินการเกีย่วกบัการพสัดุตามโครงการเงนิกูห้รอืโครงการเงนิชว่ยเหลอื
“ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล

ทีเ่ขา้เสนอราคาขายในการซือ้พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเขา้เสนอราคา เพือ่รบัจา้ง
ทาํพสัดุ หรอืเขา้เสนองานเพือ่รบัจา้งเป็นทีป่รกึษา หรอืรบัจา้งออกแบบและควบคุมงาน ใหแ้กห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในกจิการของบุคคลธรรมดา
หรอืนิตบุิคคลอื่นทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเขา้เสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราว
เดยีวกนั
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การมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลดงักล่าวขา้ง
ตน้ ไดแ้ก ่การทีบุ่คคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี

(1) มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบรหิาร โดยผูจ้ดัการ หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ   ผู้
บรหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรอืของนิตบุิคคลรายหนึ่ง มอีาํนาจ
หรอืสามารถใชอ้าํนาจในการบรหิารจดัการกจิการของบุคคลธรรมดาหรอืของนิตบุิคคลอกีรายหน่ึงหรอืหลาย
รายทีเ่สนอราคาหรอืเสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ ในคราวเดยีวกนั

(2) มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิทนุ โดยผูเ้ป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืผูเ้ป็นหุน้สว่น
ไมจ่าํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั เป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทั
มหาชนจาํกดั อกีรายหน่ึงหรอืหลายรายทีเ่สนอราคาหรอืเสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั

คาํวา่ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ใหห้มายความวา่ ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละยีส่บิหา้ในกจิการนัน้หรือใน
อัตราอื่น ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรอืบาง
ขนาด

(3) มคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1) และ (2) โดยผูจ้ดัการ หุน้สว่น      ผู้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดา หรอืของ
นิตบุิคคลรายหน่ึง เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน
บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั อกีรายหน่ึงหรอืหลายรายทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหแ้กห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั หรอืในนยักลบักนั

การดาํรงตําแหน่ง การเป็นหุน้สว่น หรอืการเขา้ถอืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ของคูส่มรส หรอืบุตร
ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลใน (1) (2) หรอื (3) ใหถ้อืวา่เป็นการดาํรงตําแหน่ง การเป็นหุน้สว่น หรอืการ
ถอืหุน้ของบุคคลดงักล่าว

ในกรณบุีคคลใดใชช้ื่อบุคคลอื่นเป็นผูจ้ดัการ หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ     ผู้
บรหิาร ผูเ้ป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้โดยทีต่นเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบรหิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืเป็นหุน้สว่น หรอืผู้
ถอืหุน้ทีแ่ทจ้รงิของหา้งหุน้สว่น หรอืบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณแีละหา้งหุน้สว่น หรอื
บรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหแ้กห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั ใหถ้อืวา่ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานนัน้ มคีวามสมัพนัธก์นัตาม (1)
(2) หรอื (3) แลว้แต่กรณี

“การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
หรอืผูเ้สนองานรายหนึง่หรอืหลายรายกระทาํการอยา่งใดๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรอืเป็นอุปสรรคหรอืไมเ่ปิดโอกาส
ใหม้กีารแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา หรอืเสนองานต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
ไมว่า่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั หรอืโดยการให ้ขอให ้หรอืรบัวา่จะให ้เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ หรอื
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด หรอืใชก้าํลงัประทุษรา้ยหรอืขม่ขูว่า่จะใชก้าํลงัประทษุรา้ย หรอืแสดงเอกสาร
เป็นเทจ็ หรอืกระทาํการใดโดยทุจรติ ทัง้น้ี โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคา
หรือผู้ เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคา หรือผู้ เสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทาํสญัญากบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ หรอืเพือ่หลกีเลีย่งการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
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หรอืเพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่โดยมใิชเ่ป็นไปในทางการประกอบธุรกจิ
ปกติ

“เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบติั” หมายความวา่ คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตามข้อ 35 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 43 คณะกรรมการดาํเนินการจ้าง
ทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 81 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตามขอ้ 96 คณะกรรมการ
ดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดตามขอ้ 99 หรอืผูว้า่จา้งในกรณกีารจา้งออกแบบและ
ควบคมุงานโดยวธิพีเิศษทีเ่ป็นการวา่จา้งโดยการประกวดแบบตามขอ้ 100 (2)

“งานก่อสรา้งสาธารณูปโภค” หมายความวา่ งานก่อสรา้ง ซ่อมแซม และบาํรงุรกัษางาน
อนัเกีย่วกบัการประปา การไฟฟ้า การสือ่สาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสง่ปิโตรเลยีม
โดยทางทอ่ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ดาํเนินการในระดบัพืน้ดนิ ใตพ้ืน้ดนิ หรอืเหนือ
พืน้ดนิ

ส่วนท่ี 2
การใช้บงัคบัและการมอบอาํนาจ

ข้อ 6 ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบัแกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ดาํเนินการเกีย่วกบั
การพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิกู ้เงนิชว่ยเหลอื เงนินอกงบประมาณ เงนิยมืเงนิสะสม เวน้แต่ไดม้กีาร
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น

3 ข้อ 7 ผูม้อีาํนาจดาํเนินการตามระเบยีบน้ีจะมอบอาํนาจเป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูด้าํรงตําแหน่งใด
กไ็ด ้โดยคาํนึงถงึระดบั ตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจเป็นสาํคญั

เมือ่มกีารมอบอาํนาจตามวรรคหนึ่ง ผูร้บัมอบอาํนาจมหีน้าทีต่อ้งรบัมอบอาํนาจนัน้ และจะ
มอบอาํนาจนัน้ใหแ้ก่ผูด้าํรงตําแหน่งอื่นต่อไปไมไ่ด้

เพือ่ความคลอ่งตวัในการจดัหา ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่ มอบอาํนาจในการสัง่การ และดาํเนินการจดัหาใหแ้กผู่ด้าํรงตําแหน่งรองลงไปเป็นลาํดบั

สาํหรบัโครงการเงนิกู ้หรอืเงนิช่วยเหลอื ผูม้อีาํนาจดาํเนินการตามระเบยีบน้ี จะแต่งตัง้
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่คนหน่ึง ทาํหน้าทีผู่อ้าํนวยการโครงการ และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
ดาํเนินการตามระเบยีบน้ีใหเ้ป็นการเฉพาะกไ็ด้

การมอบอาํนาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแ้นบสาํเนาหนงัสอืการมอบอาํนาจประกอบ
การเบกิจา่ยเงนิทุกครัง้ และสง่สาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาคทราบ
ทกุครัง้

ส่วนท่ี 3
บทกาํหนดโทษ

7 ข้อ 8 ผูม้อีาํนาจหรอืหน้าทีด่าํเนินการตามระเบยีบน้ีหรอืผูห้น่ึงผูใ้ด กระทาํการโดยจงใจหรอื
ประมาทเลนิเลอ่ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบน้ีหรอืกระทาํการโดยมเีจตนาทุจรติ หรอืกระทาํการโดยปราศจาก
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อาํนาจหรอืนอกเหนืออาํนาจหน้าที ่รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีเ่อือ้อาํนวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหม้ี
การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ถอืวา่ผูน้ัน้กระทาํผดิตามกฎหมายหรอืระเบยีบหรอืคาํสัง่ซึง่
สามารถใชบ้งัคบัแก่ผูน้ัน้แลว้แต่กรณี และในกรณขีองขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ใหพ้จิารณาดาํเนินการทางวนิยั
ตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

หมวด 2
การจดัหา

ส่วนท่ี 1
บททัว่ไป

9 ข้อ 9 ในกรณทีีม่ผีูอุ้ทศิพสัดุใหเ้ป็นกรรมสทิธแิกห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอื
ใหส้ทิธอินัเกีย่วกบัพสัดุหรอืมอบใหเ้ป็นผูด้แูลพสัดุนัน้ ถา้การกระทาํดงักล่าวมเีงือ่นไขหรอืมภีาระตดิพนั
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธนิัน้ๆ ไดต่้อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้

การไดม้าซึง่พสัดหุรอืบรกิารนอกเหนือจากทีร่ะเบยีบน้ีไดก้าํหนดไว ้และไมม่รีะเบยีบของ
กระทรวงมหาดไทยหรอืกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหถ้อืปฏบิตัโิดยอนุโลมตามวธิกีารจดัหาลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงทีก่าํหนดไวใ้นหมวดน้ี

7 ข้อ 10 กรณทีีม่กีารจดัทาํเอง ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่แต่งตัง้ผูค้วบคุมรบัผดิชอบในการจดัทาํเองนัน้ และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจการปฏบิตังิาน โดยมี
คุณสมบตัแิละหน้าที่เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการตรวจการจา้ง เวน้แต่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น
ทีก่าํหนดใหม้เีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้

9 ข้อ 10 ทวิ (ยกเลกิ)
ข้อ 10 ตรี การจดัหาพสัดุตามระเบยีบน้ี ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนของการจดัหา

ตอ้งดาํเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม ทัง้น้ี โดย
คาํนึงถงึคุณสมบตัแิละความสามารถของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีทีม่ลีกัษณะเฉพาะอนัเป็น
ขอ้ยกเวน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี

ในการดาํเนินการแต่ละขัน้ตอน ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบตอ้งมกีารบนัทกึหลกัฐานในการดาํเนิน
การ พรอ้มทัง้ตอ้งระบุเหตุผลในการพจิารณาสัง่การในขัน้ตอนทีส่าํคญัไวเ้พือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย

ข้อ 10 จัตวา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 10
ตรี ใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีเ่ป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนัแต่เพยีงรายเดยีวเทา่นัน้มสีทิธิ
ทีจ่ะเสนอราคาหรอืเสนองานในการซือ้หรอืการจา้งทาํพสัด ุการจา้งทีป่รกึษา หรอืการจา้งออกแบบและควบคมุ
งานของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ในแต่ละครัง้
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ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตั ิดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนัหรอืไม ่กอ่นการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรอืเสนองาน แลว้แต่กรณ ีและในกรณกีารซือ้หรอืการจา้งทาํพสัดุ โดยวธิปีระกวดราคาตาม
ขอ้ 47 หรอืการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 78 และ ขอ้ 82 ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
คณุสมบตั ิดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานดงักล่าว ก่อนการเปิดซองขอ้
เสนอดา้นเทคนิค ซองขอ้เสนอดา้นราคา หรอืซองขอ้เสนอทางการเงนิ

ข้อ 10 เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้
10 จตัวา วรรคสอง ใหเ้จา้หน้าทีก่าํหนดใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคณุสมบตัแิยกมาตา่งหาก
โดยอยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี

(1) ในกรณผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นนิตบุิคคล ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบยีนนิตบุิคคล หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชื่อหุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจควบคุม
และบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

(2) ในกรณผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิชนิ่ตบุิคคล
ใหย้ื่นสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ัน้ สาํเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้ม)ี สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

(3) ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรว่มกนัในฐานะ
เป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้รว่มคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้ว่มคา้ และในกรณี
ทีผู่เ้ขา้รว่มคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืถา้ผูร้ว่มคา้
ฝา่ยใดเป็นนิตบุิคคล ใหย้ืน่เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น (1)

(4) เอกสารอื่นตามทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด เชน่ หนงัสอืแสดงฐานะ
ทางการเงนิ สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่

การยืน่เอกสารแสดงคุณสมบตัติามวรรคหน่ึง ใหย้ื่นพรอ้มกบัการยืน่ซองสอบราคา
ประกวดราคา หรอืเสนองาน แลว้แต่กรณ ีสาํหรบักรณทีีร่ะเบยีบน้ีกาํหนดใหย้ืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค
เพยีงซองเดยีวตามขอ้ 80 (2) ใหผู้เ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคณุสมบตัติามวรรคหนึง่มาพรอ้มกบัการยืน่ซองดงั
กล่าวดว้ย

เมือ่ไดม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 10 จตัวา
วรรคสองแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคณุสมบตัปิระกาศรายชือ่ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่สีทิธิ
ไดร้บัการคดัเลอืกไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีท่าํการของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่โดยพลนั และ
ถา้ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานอยู่ ณ สถานทีท่ีม่กีารเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานแลว้แต่
กรณ ีใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้ใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายนัน้ทราบดว้ย

ข้อ 10 ฉ เมือ่ไดม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้
10 จตัวา วรรคสองแลว้ หากปรากฏวา่มผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั
ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัติดัรายชื่อผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรอืเสนองานในครัง้นัน้ พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรอื
ผูเ้สนองานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั
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ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่กตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน
เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักลา่วต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยอุทธรณ์
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมาดว้ย

ในกรณทีีม่กีารยืน่อุทธรณ์ตามวรรคสอง ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์
พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบโดยพลนั การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถ้อืเป็นทีส่ดุ สาํหรบั
การเสนอราคาหรอืเสนองานในการซือ้หรอืการจา้งทาํพสัดุ การจา้งทีป่รกึษา หรอืการจา้งออกแบบและ
ควบคมุงานในครัง้นัน้ และใหส้ง่คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย

การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคสอง ยอ่มไมเ่ป็นเหตุใหม้กีารขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรอืเสนองาน แลว้แต่กรณ ีทัง้น้ี เวน้แต่ผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาเหน็วา่การขยายระยะ
เวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อยา่งยิง่ และในกรณทีีผู่ว้่าราชการ
จงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็ดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเหน็ว่าการยกเลกิการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรอืเสนองานทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
อยา่งยิง่ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอีาํนาจสัง่ยกเลกิการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานดงั
กล่าวได้

ข้อ 10 สตัต  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละราย
ตามขอ้ 10 จตัวา วรรคสองและตามขอ้ 138 แลว้ หากปรากฏต่อเจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัิ
กอ่นหรอืในขณะทีม่กีารเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองาน วา่มผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มหีน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบตัิทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว หากเชื่อไดว้่ามกีารกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคณุสมบตัติดัรายชือ่ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีก่ระทาํการดงั
กลา่วทกุรายออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานในการซือ้หรอืการจา้งทาํพสัดุ การจา้งทีป่รกึษา
หรอืการจา้งออกแบบและควบคุมงานในครัง้นัน้ เวน้แต่เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัจิะวนิิจฉยัวา่
ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานนัน้ เป็นผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิ่นและมไิดเ้ป็นผูร้เิริม่ใหม้กีารกระทาํดงักล่าว ตามนัยขอ้ 138/4 จะไม่ตดัรายชื่อผูเ้สนอ
ราคาหรอืผูเ้สนองานนัน้ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอื ผูเ้สนองานในการซือ้หรอืการจา้งทาํพสัดุ การจา้ง
ทีป่รกึษา หรอืการจา้งออกแบบและควบคุมงานนัน้กไ็ด้

ใหนํ้าความในขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน
ทีถู่กตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานตามวรรคหนึ่ง มสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่ของเจา้หน้าที่
ทีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัไิด ้ทัง้น้ีใหนํ้าความในขอ้ 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชก้บัการ
อุทธรณ์ในกรณน้ีีโดยอนุโลม และใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เสนอต่อผู้
วา่ราชการจงัหวดัเพือ่พจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน ทีถ่กูตดัรายชือ่ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผูท้ิง้งานตามความในหมวด 2 สว่นที ่8 การลงโทษผูท้ิง้งาน

ข้อ 10 อฏัฐ ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรอืเสนองานแลว้วา่ ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกตามทีไ่ดป้ระกาศรายชือ่ไวต้าม
ขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูเ้สนอราคาหรอื ผูเ้สนองานรายอื่น
หรอืเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีก่ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ให้
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หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ มอีาํนาจทีจ่ะตดัรายชือ่ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนอ
งานทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวทกุรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม

ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั
เพือ่พจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่กตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอื ผูเ้สนองานตาม
วรรคหน่ึง เป็นผูท้ิง้งานตามความในหมวด 2 สว่นที ่8 การลงโทษผูท้ิง้งาน และในกรณทีีผู่ว้า่ราชการจงัหวดั
พจิารณาแลว้เหน็วา่ การยกเลกิการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อยา่งยิง่ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอีาํนาจสัง่ยกเลกิ
การเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานดงักล่าวได้

ส่วนท่ี 2
การซ้ือการจ้าง

การใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
9 ข้อ 11 ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ใชพ้สัดทุีผ่ลติในประเทศหรอืเป็นกจิการของคน

ไทย ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี
(1) หา้มกาํหนดรายละเอยีดหรอืคณุลกัษณะเฉพาะ ซึง่อาจมผีลกดีกนัไมใ่หผู้ผ้ลติหรอืผูข้าย

พสัดทุีผ่ลติในประเทศหรอืเป็นกจิการของคนไทยสามารถเขา้แขง่ขนักนัในการเสนอราคากบัหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่

(2) ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ มปีระกาศกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแลว้ ใหก้าํหนด
รายละเอยีดหรอืคณุลกัษณะเฉพาะหรอืรายการในการกอ่สรา้งตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรอืเพือ่ความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด้

(3) ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ ยงัไมม่ปีระกาศกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม
แต่มผีูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอตุสาหกรรมแลว้ ใหก้าํหนดรายละเอยีด หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
หรอืรายการในการกอ่สรา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอยีดหรอืคณุลกัษณะเฉพาะตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืผูซ้ือ้ หรอื
ใบแทรกคูม่อืผูซ้ือ้ทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึน้

(4) ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดรายละเอยีดหรอืคณุลกัษณะเฉพาะหรอืรายการในการ
กอ่สรา้ง แตกต่างจากทีก่าํหนดไวใ้น (2) หรอื (3) ใหแ้จง้สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และเมือ่ได้
รบัหนงัสอืกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรบัทราบหรอืไมท่กัทว้งแลว้ ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งต่อไปได ้หรอืไม่
รบัพจิารณารายนัน้ แลว้แต่กรณี

(5) ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ เป็นพสัดทุีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองระบบคุณภาพโดยมผีูผ้ลติตัง้แต่สามรายขึน้ไป ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซึง่แสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้

ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํตามวรรคหนึ่ง เป็นพสัดุทีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดง
เครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงาน
ทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพโดยมผีูผ้ลติน้อยกวา่สามราย แต่เป็นพสัดทุีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดง
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เครือ่งหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนัโดยมผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตตัง้แต่สามรายขึน้ไป หรอืเป็น
พสัดุที่มผีู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพโดยมผีู้ผลิตตัง้แต่สามรายขึ้นไป ใหห้น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซึง่แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานหรอืพสัดทุีผ่ลติ
จากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพทีท่าํในประเทศไทยและใหด้าํเนินการตาม (6)

(6) ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ เป็นพสัดทุีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตัง้แต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึง่
แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้

ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ เป็นพสัดทุีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
คณุภาพตัง้แต่สามรายขึน้ไป ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดซุึง่ผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
คณุภาพทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดง
เครือ่งหมายมาตรฐานและในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดทุีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพ
เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้ยละหา้ ใหต่้อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุที่
แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ หาก
ต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละสาม หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทย
กาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้

(7) ในกรณพีสัดทุีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํตาม (5) หรอื (6) เป็นพสัดทุีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดง
เครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุทีผ่ลติจากโรงงานที่
ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพน้อยกวา่สามราย หรอืเป็นพสัดุทีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั โดยมผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตน้อยกวา่สามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิต
จากโรงงานที่ได้ร ับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะ
พสัดุทีท่าํในประเทศไทย

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดง
เครือ่งหมายมาตรฐานและในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดทุีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพหรอืมี
ผูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดงเครือ่งหมายมาตรฐาน หรอืมผีูเ้สนอราคาพสัดุทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ระบบคณุภาพ ใหด้าํเนินการต่อรองราคาดงัน้ี

(ก) ให้เรยีกผู้เสนอราคาพสัดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดยีวกนัเป็น
พสัดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอ
ราคารายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละสบิมาต่อรองราคา ทัง้น้ี ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคารายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุมาต่อรองราคากอ่น
หากตอ่รองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละเจด็ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวง
มหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ หากตอ่รองราคาแลว้ไมไ่ดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคา
พสัดุทีแ่สดงเครือ่งหมายมาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ
ลาํดบัถดัไปมาตอ่รองราคา หากตอ่รองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิ
รอ้ยละเจด็ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้

(ข) หากดาํเนินการตาม (ก) แลว้ไมไ่ดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาพสัดทุีแ่สดงเครือ่งหมาย
มาตรฐาน หรอืผูเ้สนอราคาพสัด ุทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพรายทีเ่สนอราคาสงูกวา่ราคาตํ่า
สดุของผูเ้สนอราคารายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละเจด็มาตอ่รองราคา หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุ
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ของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้ยละหา้ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผู้
เสนอราคารายนัน้

(8) ในกรณพีสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํมผีูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวง
อุตสาหกรรมแลว้ ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุทีท่าํในประเทศไทย

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุทีไ่ดร้บัการจด
ทะเบียนผลติภณัฑ์ไว้กบักระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เขา้แข่งขนัรายอื่นไม่
เกนิรอ้ยละเจด็ ใหต่้อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอตุสาหกรรม
รายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละหา้ หรอือตัราทีป่ลดั
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้

(9) การดาํเนินการตาม (5) (6) (7) หรอื (8) ใหถ้อืตามทีป่รากฏในบญัชคีูม่อืผูซ้ือ้หรอื
ใบแทรกคูม่อืผูซ้ือ้ทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึน้ถงึเดอืนกอ่นหน้าทีจ่ะประกาศซือ้หรอืจา้ง

 ถา้มผีูเ้สนอราคาพสัดทุีอ่ยูร่ะหวา่งขอการรบัรองระบบคณุภาพ หรอืการขอรบัใบอนุญาตแสดง
เครือ่งหมายมาตรฐาน หรอืการขอจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอตุสาหกรรม โดยแนบใบรบั มาพรอ้มกบั
ใบเสนอราคา หากพสัดนุัน้ไดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพ หรอืใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน หรอืได้
รบัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมภายในสบิวนัทาํการ นบัจากวนัถดัจากวนัเสนอ
ราคา แต่ทัง้น้ีจะตอ้งก่อนการพจิารณาตดัสนิราคาของคณะกรรมการ ใหถ้อืเสมอืนเป็นผูเ้สนอราคาพสัดุทีไ่ด้
รบัการรบัรองระบบคณุภาพ หรอืไดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน หรอืไดร้บัการจดทะเบยีน
ผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม แลว้แต่กรณี

(10) ในกรณทีีไ่ดด้าํเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรอื (8) แลว้ แต่ไมส่ามารถซือ้หรอืจา้งได้
ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งต่อไปได ้หรอืไมร่บัพจิารณารายนัน้ แลว้แต่กรณี

(11) การซือ้และการจา้งนอกจากทีก่ล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรอื (8) แต่ไมร่วมถงึการ
จ้างก่อสร้าง ให้กาํหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกาํเนิดหรอืประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผูเ้สนอ
ราคาผลติภณัฑท์ีม่แีหล่งกาํเนิดหรอืผลติในประเทศไทย หรอืเป็นกจิการของคนไทย เสนอราคาสงูกวา่พสัดทุี่
มไิดม้แีหลง่กาํเนิดหรอืผลติในประเทศไทยหรอืมไิดเ้ป็นกจิการของคนไทยไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของผูเ้สนอราคาราย
ตํ่าสดุ ใหต่้อรองราคาของผูเ้สนอราคาพสัดุทีม่แีหล่งกาํเนิดหรอืผลติในประเทศไทยหรอืเป็นกจิการของคน
ไทยรายทีเ่สนอถูกตอ้งตามเงือ่นไขทีก่าํหนดซึง่มคีุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่ และเสนอราคาตํ่าสดุ หากตอ่รองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละสาม หรอือตัราทีป่ลดั
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้

(12) การเปรยีบเทยีบราคา ใหพ้จิารณาราคาทีอ่ยูใ่นฐานเดยีวกนั โดยใหพ้จิารณาราคารวม
ภาษ ีราคาแยกภาษ ีหรอืราคายกเวน้ภาษ ีตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดป้ระกาศใหผู้เ้สนอราคาทราบ แลว้แต่กรณี

(13) ราคาทีซ่ือ้หรอืจา้ง ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดสาํหรบัวธิซีือ้หรอืวธิจีา้งแต่ละวธิี
เวน้แต่จะเขา้หลกัเกณฑต์าม (6) (7) (8) หรอื (11)

การซือ้หรอืการจา้ง ทีด่าํเนินการดว้ยเงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืซึง่ไมส่ามารถเจรจากบัแหลง่
เงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืเพือ่กาํหนดเงือ่นไขตามวรรคหน่ึงได ้ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สง่เสรมิ
พสัดุทีผ่ลติในประเทศไทยหรอืเป็นกจิการของคนไทยใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทาํได้

ในกรณทีีพ่สัดใุดผลติไดไ้มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอีาํนาจ
ยกเวน้การสง่เสรมิพสัดุประเภทหรอืชนิดดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น
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ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั หรอืผูผ้ลติ
จากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคณุภาพตาม (5) (6) หรอื (7) แต่ละราย ถา้มลีกัษณะทีเ่ป็นการมสีว่นไดเ้สยีไม่
วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มตามนยัของบทนิยาม “ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั” ใหน้บัผูไ้ดร้บัใบ
อนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานหรอืผูผ้ลติดงักล่าวเป็นหน่ึงรายเทา่นัน้

วิธีซ้ือและวิธีจ้าง
9 ข้อ 12 การซือ้หรอืการจา้งกระทาํได ้5 วธิ ีคอื
(1) วธิตีกลงราคา
(2) วธิสีอบราคา
(3) วธิปีระกวดราคา
(4) วธิพีเิศษ
(5) วธิกีรณพีเิศษ
การซื้อหรอืการจ้างตาม (1) (2) (3) (4) หรอื (5) ให้กระทาํได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด ในกรณทีีไ่มม่หีลกัเกณฑใ์นเรือ่งดงักลา่วกาํหนดไว ้ให้
นําหลกัเกณฑต์ามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ใหม้สีถานทีก่ลางสาํหรบัเป็นศนูยร์วมขา่วการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด

2 ข้อ 13 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคา
ไมเ่กนิ 100,000 บาท

2 ข้อ 14 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคา
เกนิ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท

2 ข้อ 15 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึงซึง่มี
ราคาเกนิ 2,000,000 บาท

7 ข้อ 16 การซือ้หรอืการจา้งตามขอ้ 13 และขอ้ 14 ถา้ผูส้ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งเหน็สมควรจะสัง่ให้
กระทาํโดยวธิกีาํหนดไวส้าํหรบัวงเงนิทีส่งูกว่ากไ็ด ้ 

การแบ่งซือ้หรอืแบ่งจา้งโดยลดวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งในครัง้เดยีวกนั เพือ่ใหว้งเงนิตํ่ากวา่ที่
กาํหนดโดยวธิหีน่ึงวธิใีด หรอืเพือ่ใหอ้าํนาจสัง่ซือ้สัง่จา้งเปลีย่นไปจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่การแบ่งซือ้แบ่งจา้ง
วสัดุทีง่า่ยต่อการเน่าเสยี หรอืโดยสภาพไมอ่าจดาํเนินการซือ้หรอืจา้งในครัง้เดยีวกนัทัง้จาํนวนเงนิ

การซือ้หรอืการจา้งซึง่ดาํเนินการดว้ยเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งจะสัง่ให้
กระทาํตามวงเงนิทีส่ญัญาเงนิกูห้รอืสญัญาเงนิชว่ยเหลอืกาํหนดกไ็ด้

9 ข้อ 17  การซือ้โดยวธิพีเิศษ ไดแ้ก ่การซือ้ครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท ใหก้ระทาํได้
เฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด ดงัต่อไปน้ี

(1)  เป็นพสัดทุีจ่ะขายทอดตลาดโดยสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ
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(2)  เป็นพสัดทุีต่อ้งซือ้เรง่ดว่น หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่

(3)  เป็นพสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ หรอืดาํเนินการโดยผา่นองคก์าร
ระหวา่งประเทศ

(4)  เป็นพสัดทุีโ่ดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจ่าํเป็นตอ้งระบุยีห่อ้
เป็นการเฉพาะ ซึง่หมายความรวมถงึ อะไหล่ รถประจาํตําแหน่ง หรอืยารกัษาโรคทีไ่มต่อ้งจดัซือ้ตามชื่อ
สามญัในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิตามขอ้ 53

(5)  เป็นพสัดทุีเ่ป็นทีด่นิและหรอืสิง่กอ่สรา้งซึง่จาํเป็นตอ้งซือ้เฉพาะแหง่
(6)  เป็นพสัดทุีไ่ดด้าํเนินการซือ้โดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลดี
(7) เป็นพสัดุทีม่คีวามตอ้งการใชเ้พิม่ขึน้ในสถานการณ์ทีจ่าํเป็น หรอืเรง่ด่วน หรอืเพือ่

ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และจาํเป็นตอ้งซือ้เพิม่ (Repeat Order) ตามหลกัเกณฑท์ีก่รม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด

9 ข้อ 18 การจา้งโดยวธิพีเิศษ ไดแ้ก ่การจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท ใหก้ระทาํได้
เฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด ดงัต่อไปน้ี

(1)  เป็นงานทีต่อ้งจา้งชา่งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชาํนาญเป็นพเิศษ
(2)  เป็นงานจา้งซอ่มพสัดทุีจ่าํเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบความชาํรดุเสยีหายเสยีกอ่นจงึประมาณค่า

ซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจกัร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เป็นตน้

(3)  เป็นงานทีต่อ้งกระทาํโดยเรง่ดว่น หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่

(4)  เป็นงานทีไ่ดด้าํเนินการจา้งโดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลดี
(5) เป็นงานทีจ่าํเป็นตอ้งการจา้งเพิม่ในสถานการณ์ทีจ่าํเป็น หรอืเรง่ดว่น หรอืเพือ่

ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิม่ (Repeat Order) ตามหลกัเกณฑท์ีก่รม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด

ข้อ 19  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษ ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งจากสว่นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมกีฎหมาย
บญัญตัิใหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ ในกรณดีงัต่อไปน้ี

(1) เป็นผูผ้ลติพสัดุหรอืทาํงานจา้งนัน้เอง และนายกรฐัมนตรอีนุมตัใิหซ้ือ้หรอืจา้ง
(2) มกีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้ง และกรณน้ีีใหร้วมถงึหน่วยงานอืน่ที่

มกีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดดว้ย

รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง
3 ข้อ  20  ก่อนดาํเนินการซือ้หรอืจา้งทุกวธิ ีนอกจากการซือ้ทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งตามขอ้

21 ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานเสนอผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งตามรายการดงัต่อไปน้ี
(1)  เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งซือ้หรอืจา้ง
(2)  รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะซือ้หรอืงานทีจ่ะจา้ง

ระเบีบียบ พพัสั ดดุฉุ บบับั 9

-13-



(3)  ราคามาตรฐานหรอืราคากลางของทางราชการ หรอืราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้งครัง้หลงัสดุ
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

(4)  วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกู ้หรอืเงนิ
ชว่ยเหลอืทีจ่ะซือ้หรอืจา้งในครัง้นัน้ทัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักล่าวใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณวา่จะซือ้หรอืจา้ง
ในครัง้นัน้

(5)  กาํหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดนุัน้ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็
(6) วธิทีีจ่ะซือ้หรอืจา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้หรอืจา้งโดยวธินีัน้
(7)  ขอ้เสนออื่น ๆ เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการซือ้หรอื

จา้ง การออกประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา
การซือ้หรอืจา้งโดยวธิตีกลงราคาในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาท และการซือ้หรอืจา้งโดยวธิี

พเิศษกรณเีรง่ดว่นตามขอ้ 17 (2) หรอืขอ้ 18 (3) ซึง่ไมอ่าจทาํรายงานตามปกตไิด ้เจา้หน้าทีพ่สัดุหรอืเจา้
หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการนัน้ จะทาํรายงานตามวรรคหนึง่เฉพาะรายการทีเ่หน็วา่จาํเป็นกไ็ด้

ข้อ 21 ก่อนดาํเนินการซื้อที่ดินและหรอืสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พสัดุทาํรายงาน เสนอ
ต่อผูส้ ัง่ซือ้ตามรายการดงัต่อไปน้ี

(1)  เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งซือ้
(2)  รายละเอยีดของทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งทีต่อ้งการซือ้ รวมทัง้เน้ือทีแ่ละทอ้งทีท่ีต่อ้งการ
(3)  ราคาประเมนิของทางราชการในทอ้งทีน่ัน้
(4)  ราคาซือ้ขายของทีด่นิและหรอืสิง่กอ่สรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณทีจ่ะซือ้ครัง้หลงัสดุประมาณ 3 ราย
(5)  วงเงนิทีจ่ะซือ้ โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกู ้หรอืเงนิชว่ยเหลอืที่

จะซือ้ในครัง้นัน้ทัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักลา่วใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซือ้ในครัง้นัน้
(6)  วธิทีีจ่ะซือ้และเหตุผลทีต่อ้งซือ้โดยวธินีัน้
(7)  ขอ้เสนออืน่ๆ เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตา่งๆ ทีจ่าํเป็นในการซือ้ การออก

ประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา
การซือ้ทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งใหต้ดิต่อกบัเจา้ของโดยตรง
ข้อ  22  เมือ่ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งใหค้วามเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอตามขอ้ 20 หรอืขอ้

21 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการตามวธิกีารซือ้หรอืการจา้งนัน้ต่อไปได้

การคดัเลือกผูมี้คณุสมบติัเบือ้งต้นในการซ้ือและการจ้าง
3 ข้อ 23  หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ใดประสงคจ์ะคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตั ิเบือ้งตน้

ในการซือ้หรอืการจา้ง ใหก้ระทาํไดใ้นกรณทีีจ่าํเป็นตอ้งจาํกดัเฉพาะผูท้ีม่คีวามสามารถ  โดยกาํหนดหลกั
เกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก ประกาศใหผู้ท้ีส่นใจทราบโดยเปิดเผย

ในการดาํเนินการคดัเลอืก ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานเสนอขออนุมตัหิวัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ พรอ้มดว้ยเอกสารคดัเลอืกคณุสมบตัิ
เบือ้งตน้ โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํการคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้
(2) ประเภท วงเงนิ และรายละเอยีดของพสัดุหรอืงานทีจ่ะตอ้งซือ้หรอืจา้ง
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(3) คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ซึง่เป็นเกณฑค์วามตอ้งการขัน้ตํ่า เชน่ประสบการณ์และ
ผลงานทีผ่า่นมา สมรรถภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอื และโรงงาน ฐานะการเงนิ เป็นตน้

(4) หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก 
ข้อ  24  เมือ่หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การอนุมตัใิน

ขอ้ 23 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํประกาศเชญิชวนเพือ่คดัเลอืกคุณสมบตัเิบือ้งตน้
ประกาศเชญิชวน อยา่งน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี
(1) รายละเอยีดเฉพาะของทีต่อ้งการซือ้หรอืงานทีต่อ้งการจา้ง
(2) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอทีม่ลีกัษณะและประเภทเดยีวกนั
(3) สมรรถภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอืและโรงงาน
(4) ฐานะการเงนิ
(5) หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพจิารณาคดัเลอืก
(6) สถานทีใ่นการขอรบัหรอืขอซือ้เอกสารคุณสมบตัเิบือ้งตน้
ในประกาศครัง้แรก ใหก้าํหนดสถานที ่วนั เวลารบัขอ้เสนอ ปิดการรบัขอ้เสนอและ เปิดซอง

ขอ้เสนอ พรอ้มทัง้ประกาศโฆษณาและแจง้ลกัษณะโดยยอ่ของพสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืงานทีต่อ้งการจา้งและ
กาํหนดเวลาใหพ้อเพยีงเพือ่เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจจดัเตรยีมขอ้เสนอ ทัง้น้ี จะตอ้งกระทาํก่อนวนัรบัซอง
ขอ้เสนอไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยประกาศทางวทิยกุระจายเสยีงและลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์หากเหน็
สมควรจะสง่ประกาศเชญิชวนไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง หรอืโฆษณาดว้ยวธิอีื่นอกี
กไ็ด้

สาํหรบัการคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการประกวดราคานานาชาตใิหป้ระกาศโฆษณา
กอ่นวนัรบัซองขอ้เสนอไมน้่อยกวา่ 60 วนั และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงนิกู ้หรอืเงนิชว่ยเหลอื
อกีดว้ย

9 ข้อ  25 ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอยา่งน้อยสี่
คน โดยใหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าที ่และความรบั
ผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั และจะตอ้งมผีูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒ ิอยา่งน้อยหน่ึงคน

การแต่งตัง้ขา้ราชการอื่น เป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหไ้ดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หวัหน้าสว่นราชการนัน้ ๆ แลว้แต่กรณี

คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้มหีน้าทีพ่จิารณาคุณสมบตัเิบือ้งตน้
ตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาทีห่วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด

ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไว้
ทัง้หมดต่อหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพือ่
พจิารณาประกาศรายชือ่ผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้หรอืจา้งต่อไป

ข้อ  26 หลงัจากทีไ่ดม้กีารประกาศรายชือ่ผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้การจา้งแลว้ให้
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เปิดโอกาสใหผู้ท้ีป่ระสงคข์อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกยืน่คาํขอได้
ตลอดเวลา โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกตามขอ้ 24 และขอ้ 25

ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่มกีารพจิารณาทบทวนบญัชรีายชื่อผูม้คีุณสมบตัิ
เบือ้งตน้ในการซือ้การจา้งทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้อยา่งน้อยทุกรอบ 3 ปี
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กรรมการ
ข้อ  27 ในการดาํเนินการซือ้หรอืการจา้งแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ เพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบน้ีพรอ้มกบักาํหนดระยะ
เวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คอื

(1)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(2)  คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา
(3)  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
(4)  คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษ
(5)  คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ
(6)  คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
(7)  คณะกรรมการตรวจการจา้ง
ใหค้ณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพจิารณาต่อหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ถา้มเีหตุทีท่าํใหก้ารรายงานล่าชา้  ใหเ้สนอหวัหน้า
ฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจาํเป็น

9 ข้อ 28  คณะกรรมการตามขอ้ 27 แต่ละคณะใหป้ระกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคนและ
กรรมการอยา่งน้อยสองคน โดยใหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึลกัษณะ
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั ในกรณจีาํเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ จะแต่งตัง้บุคคลอื่นอกีไมเ่กนิสองคน รว่มเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้ถา้ประธาน
กรรมการไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้กรรมการคน
ใดคนหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ทาํหน้าทีป่ระธานกรรมการแทน  

การแต่งตัง้ขา้ราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหไ้ดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอหรอืหวัหน้าสว่นราชการนัน้ ๆ แลว้แต่กรณี

ในกรณเีมือ่ถงึกาํหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรอืรบัซองประกวดราคาแลว้ ประธาน
กรรมการยงัไมม่าปฏบิตัหิน้าที ่ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทาํหน้าทีป่ระธานกรรมการใน
เวลานัน้  โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะขอ้ 35 (1) หรอืขอ้ 42 แลว้แต่กรณ ีแลว้รายงาน
ประธานกรรมการซึง่หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้เพือ่ดาํเนินการต่อ
ไป

ในการซือ้หรอืจา้งครัง้เดยีวกนั หา้มแต่งตัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา
เป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา หรอืแต่งตัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุหรอืกรรมการตรวจการจา้ง
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คณะกรรมการทุกคณะ เวน้แต่คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา ควรแตง่ตัง้ผู้
ชาํนาญการหรอืผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัพสัดุหรอืงานจา้งนัน้ ๆ เขา้รว่มเป็นกรรมการดว้ย

สาํหรบัการซือ้หรอืจา้งในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาท จะแต่งตัง้ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่คนหน่ึงซึง่
มใิชผู่จ้ดัซือ้หรอืจดัจา้งเป็นผูต้รวจรบัพสัดุหรอืงานจา้งนัน้ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ชน่เดยีวกบัคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ หรอืคณะกรรมการตรวจการจา้งกไ็ด้

ข้อ 29 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมเีสียงหน่ึง
ในการลงมติ

มตขิองคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานกรรมการออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ใหถ้อืมตเิอกฉนัท์

กรรมการของคณะใดไมเ่หน็ดว้ยกบัมตขิองคณะกรรมการใหท้าํบนัทกึความเหน็แยง้ไวด้ว้ย
ข้อ 30  ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ แต่งตัง้ผูค้วบคมุงานทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญทางดา้นชา่งตามลกัษณะของงานก่อสรา้งจาก
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ในสงักดั หรอืขา้ราชการในสงักดัอื่นตามทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูว้่าราชการจงัหวดั
นายอาํเภอ หรอืหวัหน้าสว่นราชการของขา้ราชการผูน้ัน้แลว้แต่กรณี  ในกรณทีีล่กัษณะของงานกอ่สรา้งมี
ความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญหลายดา้น จะแต่งตัง้ผูค้วบคมุงานเฉพาะดา้นหรอืเป็นกลุม่บุคคลกไ็ด้

ผูค้วบคมุงานควรมคีณุวฒุติามทีผู่อ้อกแบบเสนอแนะ และโดยปกตจิะตอ้งมคีณุวฒุไิมต่ํ่ากวา่
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี

ในกรณจีาํเป็นจะตอ้งจา้งทีป่รกึษาหรอืเอกชนเป็นผูค้วบคุมงานแทนขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
หรอืขา้ราชการอื่นตามวรรคหน่ึง ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ในสว่นที ่3 หรอืสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี

9 ข้อ 31 ในการซือ้หรอืจา้งทาํพสัดทุีม่เีทคนิคพเิศษ และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญในการ
พจิารณาเป็นการเฉพาะ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะ
ขอทาํความตกลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อวา่จา้งทีป่รกึษามาใหค้วามเหน็ประกอบการพจิารณาในการจดั
ซือ้หรอืจดัจา้งในขัน้ตอนหน่ึงขัน้ตอนใดไดต้ามความจาํเป็น โดยใหด้าํเนินการจา้งโดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใน
สว่นที ่3

วิธีตกลงราคา
ข้อ 32  การซื้อหรอืจา้งโดยวธิตีกลงราคา ใหเ้จา้หน้าที่พสัดุตดิต่อตกลงราคากบัผูข้าย

หรอืผูร้บัจา้งโดยตรง แลว้ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุจดัซือ้หรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ตามขอ้ 22
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การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคาในกรณีจาํเป็นและเรง่ดว่นทีเ่กดิขึน้ โดยไมไ่ดค้าด
หมายไวก้อ่นและไมอ่าจดาํเนินการตามปกตไิดท้นั ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุหรอืเจา้หน้าทีผู่ไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บั
ผดิชอบในการปฏบิตัริาชการนัน้ดาํเนินการไปกอ่น แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบต่อผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้ง
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และเมือ่ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืวา่รายงานดงั
กล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ข้อ 33 ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํเอกสารสอบราคา โดยอยา่งน้อยใหแ้สดงรายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีต่อ้งการซือ้และจาํนวนทีต่อ้งการหรอืแบบรปูรายการละเอยีด

และปรมิาณงานทีต่อ้งการจา้ง 
ในกรณทีีจ่าํเป็นตอ้งดสูถานที ่หรอืชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิประกอบตามวรรคหน่ึง ใหก้าํหนด

สถานที ่วนั เวลาทีน่ดัหมายไวด้ว้ย
(2)  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคาซึง่จะตอ้งมอีาชพีขายหรอืรบัจา้งตาม (1) โดยใหผู้เ้สนอ

ราคาแสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย
(3)  ในกรณจีาํเป็นใหร้ะบุผูเ้ขา้เสนอราคาสง่ตวัอยา่ง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปู และรายการ

ละเอยีดไปพรอ้มกบัใบเสนอราคา
(4)  ถา้จาํเป็นตอ้งมกีารตรวจทดลอง ใหก้าํหนดจาํนวนตวัอยา่งใหพ้อแกก่ารตรวจทดลอง

และเหลอืไวส้าํหรบัการทาํสญัญาดว้ย ทัง้น้ี ใหม้ขีอ้กาํหนดไวด้ว้ยวา่ทางราชการไมร่บัผดิชอบในความเสยี
หายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการทดสอบตวัอยา่งนัน้

(5)  สถานทีต่ดิต่อเกีย่วกบัแบบรปูรายการละเอยีด ในกรณทีีม่กีารขายใหร้ะบุราคาขายไวด้ว้ย
(6)  ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทัง้สิน้ และราคาต่อหน่วยหรอื ต่อรายการ

(ถา้ทาํได)้ พรอ้มทัง้ระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่าจะพจิารณาราคารวมหรอืราคาต่อหน่วย หรอืต่อรายการ
ในกรณทีีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้จิารณาราคารวม

(7)  แบบใบเสนอราคา โดยกาํหนดไวด้ว้ยวา่ในการเสนอราคาใหล้งราคารวมทัง้สิน้เป็น
ตวัเลขและตอ้งมตีวัหนงัสอืกาํกบั ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนัใหถ้อืตวัหนงัสอืเป็นสาํคญั

ในการสอบราคาจา้งกอ่สรา้ง ใหก้าํหนดแบบบญัชรีายการกอ่สรา้งตามความเหมาะสมของ
ลกัษณะและประเภทของงาน เพือ่ใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปรมิาณวสัดแุละราคาดว้ย

(8)  กาํหนดระยะเวลายนืราคาเทา่ทีจ่าํเป็นต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และมี
เงือ่นไขดว้ยวา่ซองเสนอราคาทีย่ืน่ต่อทางราชการและลงทะเบยีนรบัซองแลว้จะถอนคนืมไิด้

(9)  กาํหนดสถานทีส่ง่มอบพสัดุและวนัสง่มอบโดยประมาณ (สาํหรบัการซือ้) หรอืกาํหนด
วนัทีจ่ะเริม่ทาํงานและวนัแลว้เสรจ็โดยประมาณ (สาํหรบัการจา้ง)

(10)  กาํหนดสถานที ่วนั เวลา เปิดซองสอบราคา
(11)  ขอ้กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาผนกึซองราคาใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ต่อหน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ จา่หน้าถงึประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซือ้การจา้งครัง้นัน้ และ สง่ถงึหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กอ่นวนัเปิดซอง โดยใหส้ง่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ พรอ้มจดัทาํบญัชรีายการเอกสาร
เสนอไปพรอ้มกบัซองราคาดว้ย
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สาํหรบักรณทีีจ่ะใหม้กีารยืน่ซองทางไปรษณียไ์ด ้ใหก้าํหนดวธิกีารปฏบิตัไิวใ้หช้ดัเจนดว้ย
(12)  กาํหนดเงือ่นไขในการสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูท้ีไ่มไ่ปทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัทางราชการ

เป็นผูท้ิง้งาน
(13) ขอ้กาํหนดวา่ผูเ้ขา้เสนอราคาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปทาํสญัญาจะตอ้งวางหลกัประกนั

สญัญาตามชนิดและอตัราในขอ้ 133 และขอ้ 134
(14) รา่งสญัญา รวมทัง้การแบ่งงวดงาน การจา่ยเงนิ เงือ่นไขการจ่ายเงนิลว่งหน้า (ถา้ม)ี

และอตัราคา่ปรบั
(15) ขอ้สงวนสทิธวิา่ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะไมพ่จิารณาผูเ้สนอราคาทีเ่ป็น

ผูท้ิง้งานของทางราชการหรอืผูท้ิง้งานของทางหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสทิธทิี่จะงดซื้อหรอืจ้าง หรอืเลือกซื้อหรอืจ้าง โดยไม่จาํต้องซื้อหรอืจ้าง
จากผูเ้สนอราคาตํ่าสดุเสมอไป รวมทัง้จะพจิารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผูท้ิง้
งาน หากมเีหตุทีเ่ชื่อไดว้า่การเสนอราคากระทาํไปโดยไมส่จุรติหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา

9 ข้อ 34 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้าํเนินการดงัน้ี
(1) กอ่นวนัเปิดซองสอบราคาไมน้่อยกวา่สบิวนั สาํหรบัการสอบราคาในประเทศหรอืไมน้่อยกวา่สี่

สบิหา้วนั สาํหรบัการสอบราคานานาชาต ิใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุสง่ประกาศเผยแพรก่ารสอบราคาและเอกสาร
สอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง หรอืโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนใหม้ากทีส่ดุ
เท่าที่ จะทาํได้ แต่ทั ้งน้ีต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิด
เผย ณ ทีท่าํการของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ หรอืตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
กาํหนด

(2) ในการยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจา่หน้าถงึประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซือ้การจา้งครัง้นัน้ และสง่ถงึหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผูด้าํเนินการสอบ
ราคาก่อนวนัเปิดซองสอบราคา โดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสง่ทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนในกรณทีีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนดใหก้ระทาํได้

(3) ใหเ้จา้หน้าทีล่งรบัโดยไมเ่ปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาทีร่บัซองไวท้ีซ่องดว้ย ในกรณทีี่
ผูเ้สนอราคามายืน่ซองโดยตรงใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผูย้ ืน่ซอง สาํหรบักรณทีีเ่ป็นการยืน่ซองทางไปรษณยี ์ให้
ถอืวนัและเวลาทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ลงรบัจากไปรษณยี ์เป็นเวลารบัซองและใหส้ง่มอบ
ซองใหแ้ก่หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุทนัที

(4) ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุเกบ็รกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเ่ปิดซอง และเมือ่ถงึ
กาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส้ง่มอบซองเสนอราคาพรอ้มทัง้รายงานผลการรบัซองต่อคณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา เพือ่ดาํเนินการต่อไป

ข้อ 35 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามหีน้าที ่ดงัน้ี
(1)  เปิดซองใบเสนอราคา และอา่นแจง้ราคาพรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ

ผูเ้สนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วนั เวลา และสถานทีท่ีก่าํหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บญัชขีองผูเ้สนอราคาทุกราย แลว้ใหก้รรมการทกุคนลงลายมอืชื่อกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทกุแผน่

(2)  ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปู และรายการ
ละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา
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(3)  พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรอืงานจา้งของผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตาม (2) ทีม่คีณุภาพและ
คณุสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และเสนอใหซ้อืหรอืจา้งจากรายทีค่ดัเลอืก
ไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาตํ่าสดุ

ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาตํ่าสดุดงักล่าวไมย่อมเขา้ทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ในเวลาทีก่าํหนดตามเอกสารสอบราคา ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาตํ่า
รายถดัไปตามลาํดบั

ถา้มผีูเ้สนอราคาเทา่กนัหลายราย ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคาใหม่
พรอ้มกนัดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือหรอืจ้างสูงกว่า
วงเงนิที่จะซือหรอืจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามขอ้  36

(4)  ในกรณทีีม่ผีูเ้สนอราคาถกูตอ้งตรงตามรายการละเอยีดและเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้ในเอกสาร
สอบราคาเพยีงรายเดยีว ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตาม (3) โดยอนุโลม

(5)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไว้
ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งเพือ่สัง่การ โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

3 ข้อ 36  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาทีป่รากฏวา่ ราคาของผูเ้สนอราคาตํ่าสดุรายที่
คณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งตามขอ้ 35 (3)  ยงัสงูกวา่กวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งใหค้ณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี

(1)  เรยีกผูเ้สนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาใหต้ํ่าสดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้หากผูเ้สนอราคารายนัน้
ยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้างหรอืสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่เกิน
รอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง หรอืต่อรองแลว้ไมย่อมลดราคาลงอกีแต่สว่นทีส่งูกวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้งนัน้ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็วา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็หเ้สนอซือ้
หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้

(2)  ถา้ดาํเนินการตาม (1) แลว้ไมไ่ดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้
หรอืจา้งทุกรายตามขอ้ 35 (3) มาต่อรองราคาใหมพ่รอ้มกนั ดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอราคาภายในกาํหนดระยะ
เวลาอนัสมควร หากรายใดไมม่ายืน่ซองใหถ้อืวา่รายนัน้ยนืราคาตามทีเ่สนอไวเ้ดมิ หากผูเ้สนอราคาตํ่าสุด
ในการต่อรองราคาครัง้น้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้างหรอืสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ไม่
เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็วา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมแลว้ กใ็หเ้สนอซือ้หรอื
จา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ และเมือ่มรีาคาซือ้หรอืจา้งเพิม่ขึน้ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
วธิกีารงบประมาณของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดว้ย

(3)  ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้ ส ั ง่ซื้ อหรือผู้ส ั ง่จ้าง
เพือ่ประกอบการใชดุ้ลพนิิจวา่จะสมควรลดรายการ ลดจาํนวน หรอืลดเน้ืองาน หรอืขอเงนิเพิม่เตมิ หรอื
ยกเลกิการสอบราคา เพือ่ดาํเนินการสอบราคาใหม่

วิธีประกวดราคา
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ข้อ 37 ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํเอกสารประกวดราคาตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด หรอืตามแบบทีผ่า่นการตรวจพจิารณาของสาํนกังานอยัการสงูสดุแลว้

การจดัทาํเอกสารประกวดราคารายใดจาํเป็นตอ้งมขีอ้ความหรอืรายการแตกต่างไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดหรอืแบบทีผ่า่นการตรวจพจิารณาของสาํนกังานอยัการสงูสดุ โดยมสีาระสาํคญั
ตามทีก่าํหนดไวใ้นตวัอยา่งหรอืแบบดงักล่าว และไมท่าํใหท้างราชการเสยีเปรยีบกใ็หก้ระทาํได ้เวน้แต่
หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เหน็วา่จะมปีญัหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไม่
รดักุมพอ กใ็หส้ง่รา่งเอกสารประกวดราคาไปใหส้าํนกังานอยัการสงูสดุตรวจพจิารณาก่อน

การเผยแพรเ่อกสารประกวดราคาใหจ้ดัทาํเป็นประกาศ และมสีาระสาํคญัดงัน้ี
(1)  รายการพสัดุทีต่อ้งการซือ้ หรอืงานทีต่อ้งการจา้ง
(2)  คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา
(3)  กาํหนดวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4)  สถานทีแ่ละระยะเวลาในการขอรบั หรอืขอซือ้เอกสารการประกวดราคาและราคาของ

เอกสาร
(5)  แหล่งเงนิกูแ้ละประเทศผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ

9 ข้อ 38 การซือ้หรอืจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ควบคมุดแูล และจดัทาํหลกัฐานการเผยแพรข่า่ว และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาทีก่าํหนด โดย
ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการดงัน้ี

(1)  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ทีท่าํการของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่

(2)  สง่ไปประกาศทางวทิยกุระจายเสยีง และหรอืประกาศในหนงัสอืพมิพ์
(3)  สง่ใหก้รมประชาสมัพนัธ ์และองคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย
(4)  สง่ไปเผยแพรท่ีศ่นูยร์วมขา่วประกวดราคาของทางราชการ 
(5)  สง่ใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค
(6)  สง่ประกาศใหจ้งัหวดั อาํเภอ กิง่อาํเภอ ปิดประกาศไวท้ีศ่าลากลางจงัหวดั ทีท่าํการปกครอง

อาํเภอ ที่ทาํการปกครองกิ่งอาํเภอ ตามลาํดบั เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ หรอืตามที่กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่กาํหนด

นอกจากดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เหน็ควร จะสง่
ประกาศไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง หรอืจะโฆษณาโดยวธิอีื่นอกีดว้ยกไ็ด้

การสง่ประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ใหส้ง่เอกสารประกวดราคาไปพรอ้มกนัดว้ย
การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ใหก้ระทาํก่อนวนัรบัซองประกวด

ราคาไมน้่อยกวา่ 20 วนั
สาํหรบัการซือ้หรอืจา้งโดยวธิปีระกวดราคานานาชาต ิใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง

ถิน่ถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงนิกูห้รอืแหล่งใหเ้งนิชว่ยเหลอื
ข้อ 39 การใหห้รอืขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึง่รวมทัง้คณุลกัษณะเฉพาะ

หรอืรายละเอยีด ใหก้ระทาํ ณ สถานทีท่ีผู่ต้อ้งการสามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวกและไมเ่ป็นเขตหวงหา้ม กบั
จะตอ้งจดัเตรยีมไวใ้หม้ากพอสาํหรบัความตอ้งการของผูม้าขอรบัหรอืขอซือ้ทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทาํงานนัน้
อยา่งน้อยรายละ 1 ชุด โดยไมม่เีงือ่นไขอื่นในการใหห้รอืขาย ทัง้น้ี ใหเ้ผือ่เวลาไวส้าํหรบัการคาํนวณราคา
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ของผูป้ระสงคจ์ะเขา้มาเสนอราคา โดยจะตอ้งเริม่ดาํเนินการ ใหห้รอืขายกอ่นวนัรบัซองประกวดราคาไมน้่อยกวา่
10 วนั และใหม้ชีว่งเวลาในการใหห้รอืขาย ไมน้่อยกวา่ 10 วนัดว้ย

ในกรณทีีม่กีารขาย ใหก้าํหนดราคาพอสมควรกบัคา่ใชจ้า่ยทีท่างราชการจะตอ้งเสยีไปในการจดั
ทาํสาํเนาเอกสารประกวดราคานัน้

ถา้มกีารยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ และมกีารประกวดราคาใหมใ่หผู้ร้บัหรอืซือ้เอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ก่อน มสีทิธใิชเ้อกสารประกวดราคานัน้ หรอืไดร้บัเอกสารประกวด
ราคาใหม ่โดยไมต่อ้งเสยีคา่ซือ้เอกสารประกวดราคาอกี

ข้อ 40 กอ่นวนัเปิดซองประกวดราคา หากมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งชีแ้จง หรอืให ้      ราย
ละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ข
คณุลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึง่มไิดก้าํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาตัง้แต่ตน้ให้
จดัทาํเป็นเอกสารประกวดราคาเพิม่เตมิ และดาํเนินการตามขอ้ 38 โดยอนุโลม กบัแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ท้ี่
ขอรบัหรอืขอซือ้เอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หากจะเป็นเหตุใหผู้เ้สนอราคาไมส่ามารถยืน่ซองประกวด
ราคาไดท้นัตามกาํหนดเดมิ ใหเ้ลื่อนวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความ
จาํเป็นดว้ย

ข้อ  41 นอกจากกรณีที่กาํหนดไว้ตามข้อ 40 เมื่อถึงกาํหนดวันรบัซองประกวดราคา
หา้มมใิหร้น่ หรอืเลื่อน หรอืเปลีย่นแปลงกาํหนดเวลารบัซอง และเปิดซองประกวดราคา

การรบัซองทางไปรษณยีจ์ะกระทาํมไิด ้เวน้แต่การประกวดราคานานาชาต ิซึง่กาํหนดใหม้ี
การยืน่ซองทางไปรษณยีไ์ด ้โดยใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้ 34 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม

3 ข้อ  42  คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา มหีน้าทีด่งัน้ี
(1)  รบัซองประกวดราคา ลงทะเบยีนรบัซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงชื่อกาํกบัซองกบับนัทกึไวท้ี่

หน้าซองวา่เป็นของผูใ้ด
(2)  ตรวจสอบหลกัประกนัซองรว่มกบัเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิ ออกใบรบั

ใหแ้กผู่ย้ ืน่ซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไมถู่กตอ้งใหห้มายเหตุในใบรบัและบนัทกึในรายงานดว้ย กรณหีลกั
ประกนัซองเป็นหนงัสอืคํ้าประกนั ใหส้ง่สาํเนาหนงัสอืคํ้าประกนัใหธ้นาคาร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย บรษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยผ์ูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัทราบทางไปรษณยีล์ง
ทะเบยีนตอบรบัดว้ย

(3)  รบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามบญัชรีายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพรอ้มทัง้ พสัดุ
ตวัอยา่ง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปูและรายการละเอยีด (ถา้ม)ี หากไมถู่กตอ้งใหบ้นัทกึในรายงานไวด้ว้ย

(4)  เมือ่พน้กาํหนดเวลารบัซองแลว้ หา้มรบัซองประกวดราคา หรอืเอกสารหลกัฐานต่างๆ
ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอกี เวน้แต่กรณตีามขอ้ 11 (9)

(5)  เปิดซองใบเสนอราคา และอา่นแจง้ราคาพรอ้มกบับญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ
ของผูเ้สนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานทีท่ีก่าํหนด และใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อ
กาํกบัไวใ้นใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่
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ในกรณทีีม่กีารยืน่ซองขอ้เสนอทางเทคนิคและขอ้เสนออื่นๆ แยกจากซองขอ้เสนอด้านราคา
ซึ่งต้องพจิารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กาํหนดไว้ตามข้อ 47 และขอ้ 49 คณะ
กรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามวรรคหน่ึง โดยให้เป็นหน้าที่ของ คณะ
กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดาํเนินการต่อไป

(6)  สง่มอบใบเสนอราคาทัง้หมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พรอ้มดว้ยบนัทกึรายงานการ
ดาํเนินการต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทนัทใีนวนัเดยีวกนั

ข้อ 43  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าทีด่งัน้ี
(1)  ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานตา่งๆ พสัดตุวัอยา่ง

แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปูและรายการละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตามเงือ่นไขในเอกสาร
ประกวดราคา

ในกรณทีีผู่เ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มใิช่สาระสาํคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มีผลทาํให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผูเ้สนอราคารายอื่น หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อยใหพ้จิารณาผ่อนปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตดั
ผูเ้ขา้ประกวดราคารายนัน้ออก

ในการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูเ้สนอราคารายใดกไ็ด ้แต่จะให้
ผูเ้สนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระสาํคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด้

(2)  พจิารณาคดัเลอืกสิง่ของ หรอืงานจา้ง หรอืคณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคาทีต่รวจสอบแลว้
ตาม (1) ซึง่มคีณุภาพและคณุสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ แลว้เสนอใหซ้ือ้
หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาตํ่าสุด

ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาตํ่าสดุดงักล่าวไมย่อมเขา้ทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ในเวลาทีก่าํหนดตามเอกสารประกวดราคาใหค้ณะกรรมการพจิารณาจาก ผูเ้สนอราคา
ตํ่ารายถดัไปตามลาํดบั

ถา้ผูเ้สนอราคาเทา่กนัหลายราย ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคาใหมพ่รอ้ม
กนั ดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอราคา
ถา้ปรากฏวา่ราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งสงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาดาํเนินการตามขอ้ 36 โดยอนุโลม

(3)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไว้
ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งเพือ่สัง่การ โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

ข้อ  44  เมือ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา ไดพ้จิารณาตามขอ้ 43 (1) แลว้
ปรากฏวา่ มผีูเ้สนอราคารายเดยีวหรอืมผีูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถกูตอ้งตรงตามรายการละเอยีดและ
เงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาเพยีงรายเดยีว โดยปกตใิหเ้สนอผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งยกเลกิการ
ประกวดราคาครัง้นัน้ แต่ถา้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเหน็วา่มเีหตุผลสมควรทีจ่ะดาํเนิน
การต่อไปโดยไมต่อ้งยกเลกิการประกวดราคากใ็หด้าํเนินการตามขอ้ 43 (2) โดยอนุโลม

ข้อ 45  ในกรณไีมม่ผีูเ้สนอราคา หรอืมแีต่ไมถู่กตอ้งตรงตามรายการละเอยีดและเงือ่นไขที่
กาํหนด  ใหเ้สนอผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ เพือ่ดาํเนินการการประกวดราคาใหม่
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หากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งเหน็วา่การประกวดราคาใหมจ่ะไมไ่ดผ้ลดจีะสัง่ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งโดยวธิี
พเิศษ ตามขอ้ 17 (6) หรอืขอ้ 18 (4) แลว้แต่กรณกีไ็ด้

ข้อ  46 หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไมไ่ดท้าํสญัญาหรอืตกลงซือ้หรอืจา้งกบั ผูเ้สนอราคา
รายใด ถา้มคีวามจาํเป็นเพือ่ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นเหตุ ใหต้อ้งเปลีย่นแปลง
สาระสาํคญัในรายการละเอยีดหรอืเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา ซึง่ทาํใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบระหวา่งผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งพจิารณายกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้

ข้อ 47 การซือ้หรอืการจา้งทีม่ลีกัษณะจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถงึเทคโนโลยขีองพสัดุ และหรอื
ขอ้กาํหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคา ซึง่อาจจะมขีอ้เสนอทีไ่มอ่ยูใ่นฐานเดยีวกนัเป็นเหตุใหม้ปีญัหาใน
การพจิารณาตดัสนิ และเพือ่ขจดัปญัหาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใหม้กีารปรบัปรงุขอ้เสนอใหค้รบถว้น และเป็นไป
ตามความตอ้งการก่อนพจิารณาดา้นราคา ใหถ้อืปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการประกวดราคาทัว่ไป เวน้แต่การ
กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายืน่ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น

(1)  ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่น ๆ
(2)  ซองขอ้เสนอดา้นราคา
ทัง้น้ี ใหก้าํหนดวธิกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสาร

ประกวดราคาดว้ย
ข้อ 48  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 47 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทาํหน้าที่

เปิดซองเทคนิคของผูเ้สนอราคา แทนคณะกรรมการรบัและเปิดซองตามขอ้ 42 (5) และพจิารณาผลการ
ประกวดราคาตามขอ้ 47 โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ 43 ในสว่นทีไ่มข่ดักบัการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี

(1) พจิารณาขอ้เสนอทางเทคนิค และขอ้เสนออื่นของผูเ้ขา้เสนอราคาทกุรายและ     คดั
เลอืกเฉพาะรายทีเ่สนอไดต้รงหรอืใกลเ้คยีงตามมาตรฐานความตอ้งการของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่มากทีส่ดุ ในกรณจีาํเป็นสามารถเรยีกผูเ้สนอราคามาชีแ้จงในรายละเอยีดขอ้เสนอเป็นการเพิม่เตมิ
ขอ้หน่ึงขอ้ใดกไ็ด้

(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายทีไ่ดผ้า่นการพจิารณาคดัเลอืกตาม (1) แลว้ สาํหรบัรายทีไ่มผ่า่น
การพจิารณาใหส้ง่คนืซองขอ้เสนอดา้นราคาโดยไมเ่ปิดซอง

ข้อ 49  การซือ้หรอืการจา้งทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้เสนอราคายืน่ขอ้เสนอทางการเงนิมาดว้ย
ใหก้าํหนดใหผู้เ้สนอราคายืน่ซองขอ้เสนอทางการเงนิแยกมาต่างหาก และใหเ้ปิดซองขอ้เสนอทางการเงนิ
พรอ้มกบัการเปิดซองราคาตามขอ้ 48 (2) เพือ่ทาํการประเมนิเปรยีบเทยีบต่อไป ทัง้น้ี ใหก้าํหนดวธิกีาร ขัน้
ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารการประกวดราคาดว้ย

วิธีพิเศษ
9 ข้อ 50  การซือ้โดยวธิพีเิศษ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษขึน้เพือ่ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี
(1)  ในกรณเีป็นพสัดุจะขายทอดตลาด ใหด้าํเนินการซือ้โดยวธิเีจรจาตกลงราคา
(2)  ในกรณเีป็นพสัดุทีต่อ้งซือ้เรง่ด่วน หากล่าชา้อาจเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ชญิผูม้อีาชพีขายพสัดนุัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็วา่ราคาทีเ่สนอนัน้ ยงัสงูกวา่ราคา
ในทอ้งตลาดหรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได้
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(3)  ในกรณเีป็นพสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ ใหเ้สนอหวัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่ตดิต่อสัง่ซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ หรอืสบืราคาจากต่าง
ประเทศ  โดยขอความรว่มมอืใหส้ถานเอกอคัรราชทตู  หรอืสว่นราชการอื่นในต่างประเทศ ชว่ยสบืราคา
คณุภาพ ตลอดจนรายละเอยีด สว่นการซือ้โดยผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศใหต้ดิต่อกบัสาํนกังานของ
องคก์ารระหวา่งประเทศทีม่อียูใ่นประเทศโดยตรง  เวน้แต่กรณทีีไ่มม่สีาํนกังานในประเทศ ใหต้ดิต่อกบั
สาํนกังานในต่างประเทศได้

(4)  ในกรณเีป็นพสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจ่าํเป็นตอ้ง
ระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกบั (2)

(5)  ในกรณเีป็นพสัดุทีไ่ดด้าํเนินการซือ้โดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ีใหส้บืราคาจากผูม้อีาชพี
ขายพสัดุนัน้โดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรอืประกวดราคาซึง่ถูกยกเลกิไป (ถา้ม)ี หากเหน็วา่
ผูเ้สนอราคารายทีเ่หน็สมควรซือ้เสนอราคาสงูกวา่ราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร
ใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได้

(6)  ในกรณพีสัดุทีเ่ป็นทีด่นิและหรอืสิง่กอ่สรา้งซึง่จาํเป็นตอ้งซือ้เฉพาะแหง่ ใหเ้ชญิเจา้ของ
ทีด่นิโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็วา่ราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสงูกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรอืราคาทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได้

(7) ในกรณทีีเ่ป็นพสัดทุีไ่ดซ้ือ้ไวแ้ลว้ แต่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้พิม่ในสถานการณ์ทีจ่าํเป็น หรอืเรง่
ดว่น หรอืเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้จรจากบัผูข้ายรายเดมิตามสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงซึง่ยงัไมส่ิน้สดุระยะเวลาการสง่มอบ เพือ่ขอใหม้กีารขายพสัดตุามรายละเอยีดและราคาทีต่ํ่ากวา่ หรอื
ราคาเดมิ ภายใตเ้งือ่นไขทีด่กีวา่หรอืเงือ่นไขเดมิ โดยคาํนึงถงึราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดมิ (ถา้ม)ี เพือ่ให้
บงัเกดิผลประโยชน์สงูสดุทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะไดร้บั

ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมด
ต่อผูส้ ัง่ซือ้เพือ่สัง่การ โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่

9 ข้อ 51  การจา้งโดยวธิพีเิศษ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษขึน้เพือ่ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

(1)  การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (1) (2) และ (3) ใหเ้ชญิผูม้อีาชพีรบัจา้งทาํงานนัน้
โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็วา่ราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสงูกวา่ราคาในทอ้งถิน่หรอืราคาทีป่ระมาณได ้หรอืราคา
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได้

(2)  การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (4) กรณเีป็นพสัดทุีไ่ดด้าํเนินการจา้งโดยวธิอีื่นแลว้ไม่
ไดผ้ลด ีใหส้บืราคาจากผูม้อีาชพีรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรอืประกวด
ราคาซึง่ถูกยกเลกิไป (ถา้ม)ี หากเหน็วา่ผูเ้สนอราคารายทีเ่หน็สมควรจา้งเสนอราคาสงูกวา่ราคาในทอ้งถิน่
หรอืราคาทีป่ระมาณได ้หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคา ลงเทา่ทีจ่ะทาํได้

(3) การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (5) ใหเ้จรจากบัผูร้บัจา้งรายเดมิตามสญัญาหรอืขอ้
ตกลงซึง่ยงัไมส่ิน้สดุระยะเวลาการสง่มอบเพือ่ขอใหม้กีารจา้งตามรายละเอยีด และราคาทีต่ํ่ากวา่หรอืราคา
เดมิ โดยคาํนึงถงึราคาตอ่หน่วยตามสญัญาเดมิ (ถา้ม)ี เพือ่ใหบ้งัเกดิผลประโยชน์สงูสดุทีห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่จะไดร้บั
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ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมด
ต่อผูส้ ัง่จา้งเพือ่สัง่การ  โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่

วิธีกรณีพิเศษ
3 ข้อ 52 การดาํเนินการซือ้หรอืจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งจากผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งตามขอ้ 19 ไดโ้ดยตรง เวน้แต่การซือ้หรอื
การจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 100,000 บาท ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดจุดัซือ้หรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิทีไ่ด้
รบัความเหน็ชอบจากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์
ข้อ 53  การซือ้ยาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหจ้ดัซือ้ตามชื่อสามญั

(GENERIC NAME) ในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตติามทีค่ณะกรรมการแหง่ชาตทิางดา้นยากาํหนด
ข้อ 54  การซือ้ยา และเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า เชน่ ผา้ก๊อส สาํล ีหลอดฉีดยา เขม็ฉดียา เฝือก

วสัดุทนัตกรรม ฟิลม์เอกซเรย ์และเภสชัเคมภีณัฑ ์ซึง่องคก์ารเภสชักรรมไดผ้ลติออกจาํหน่ายแลว้ใหจ้ดัซือ้
จากองคก์ารเภสชักรรม โดยใหด้าํเนินการดว้ยวธิกีรณพีเิศษ แต่ทัง้น้ี ราคายาทีอ่งคก์ารเภสชักรรมจาํหน่าย
ตอ้งไมส่งูกวา่ราคากลางของยาชื่อสามญัเดยีวกนัทีก่ระทรวงสาธารณสุขกาํหนดเกนิรอ้ยละ 3

ข้อ 55  การซือ้ยาตามชื่อสามญัในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าซึง่องคก์าร
เภสชักรรมมไิดเ้ป็นผูผ้ลติ แต่มจีาํหน่าย หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะจดัซือ้จากองคก์ารเภสชักรรมหรอื
ผูข้ายหรอืผูผ้ลติรายใดกไ็ด ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

(1)  การจดัซือ้โดยวธิสีอบราคาหรอืประกวดราคา ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
แจง้ใหอ้งคก์ารเภสชักรรมทราบดว้ยทุกครัง้ และถา้ผลการสอบราคาหรอืประกวดราคา ปรากฏวา่องคก์าร
เภสชักรรมเสนอราคาเทา่กนั หรอืตํ่ากวา่ผูเ้สนอราคารายอื่น ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ซือ้
จากองคก์ารเภสชักรรม

(2)  การจดัซือ้โดยวธิตีกลงราคาหรอืวธิพีเิศษ ใหซ้ือ้ในราคาทีไ่มส่งูกวา่ราคากลางทีก่ระทรวง
สาธารณสขุกาํหนด

ข้อ 56  ในกรณทีีม่กีฎหมาย หรอืมตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดใหค้วามสนบัสนุนใหซ้ือ้ยาและ
เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าจากหน่วยงานใด  กใ็หห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จดัซือ้ยาหรอืเวชภณัฑท์ีม่ใิช่
ยาจากหน่วยงานดงักลา่วได ้โดยวธิกีรณพีเิศษดว้ย

อาํนาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง
ข้อ 57  การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งทุกวธิทีีใ่ชจ้า่ยจากเงนิรายได ้นอกจากทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 58

และขอ้ 59 ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูม้อีาํนาจสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง
โดยไมจ่าํกดัวงเงนิ
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9 ข้อ 58 นอกจากวธิพีเิศษตามขอ้ 59 และวธิกีรณพีเิศษตามขอ้ 60 การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งครัง้
หน่ึง จากเงนิอุดหนุน เงนิกูภ้ายในประเทศ หรอืเงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิกู ้ทัง้หมดหรอืบางสว่น ใหเ้ป็นอาํนาจ
ของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาล ซึง่มวีงเงนิเกนิ
300,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

(2) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ซึง่มวีงเงนิเกนิ 100,000,000 บาท
แต่ไมเ่กนิ 200,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายอาํเภอ แต่หากมวีงเงนิเกนิ 200,000,000 บาท
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

9 ข้อ 59 การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิพีเิศษครัง้หน่ึง จากเงนิอุดหนุน เงนิกูภ้ายในประเทศ
หรอืเงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิกู ้ทัง้หมดหรอืบางสว่น ใหเ้ป็นอาํนาจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ดงัต่อไปน้ี

(1) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิพีเิศษขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาล ซึง่มี
วงเงนิเกนิ 20,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

(2) การสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน
10,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 20,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายอาํเภอ แต่หากมวีงเงนิเกนิ
20,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข้อ 60 การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยไมจ่าํกดัวงเงนิ 

การจ่ายเงินล่วงหน้า
3 ข้อ 61 การจา่ยเงนิคา่พสัดหุรอืคา่จา้งลว่งหน้าใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่

หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นจะตอ้งจา่ย และมกีาร
กาํหนดเงือ่นไขไวก้่อนการทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณตีามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(1)  การซือ้หรอืการจา้งจากสว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงาน
อืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ จา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของ
ราคาซือ้หรอืราคาจา้ง

(2)  การซื้อพสัดุจากสถาบนัของรฐัในต่างประเทศ หรอืจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
ซึง่ตอ้งดาํเนินการผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืการซือ้เครือ่งมอืวทิยาศาสตรห์รอืพสัดอุื่น ซึง่จาํเป็นตอ้ง
ซือ้จากผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจาํหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ใหจ้า่ยไดต้ามทีต่กลงกบัสถาบนัของรฐั หรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศหรอืตามเงือ่นไขทีผู่ข้ายกาํหนด แลว้แต่กรณี

(3)  การบอกรบัวารสารหรอืการสัง่จองหนงัสอื หรอืการจดัซือ้ฐานขอ้มลูสาํเรจ็รปู (CD-ROM) ทีม่ี
ลกัษณะจะตอ้งบอกรบัเป็นสมาชกิก่อน และมกีาํหนดการออกเป็นวาระดงัเชน่ วารสาร หรอืการบอกรบัเป็น
สมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
อาศยัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ใหจ้า่ยไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิ
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(4)  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาหรอืประกวดราคา จา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของ
ราคาซือ้หรอืราคาจา้ง แต่ทัง้น้ี จะตอ้งกาํหนดอตัราคา่พสัดุหรอืคา่จา้งทีจ่ะจา่ยลว่งหน้าไวเ้ป็นเงือ่นไขใน
เอกสารสอบราคาหรอืประกวดราคาดว้ย

(5)  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิพีเิศษ ใหจ้า่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของราคาซือ้หรอืราคาจา้ง
ข้อ 62  การจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหวา่งประเทศ

โดยเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอืโดยวธิใีชด้ราฟตก์รณทีีว่งเงนิไมเ่กนิ 50,000 บาท หรอืการจา่ยเงนิตาม
ความกา้วหน้าในการจดัหาพสัดุทีส่ ัง่ซือ้ ใหก้ระทาํไดโ้ดยไมถ่อืวา่เป็นการจา่ยเงนิลว่งหน้า

ข้อ 63  การจา่ยเงนิคา่พสัดุหรอืคา่จา้งล่วงหน้าตามขอ้ 61 (1) (2) และ (3) ไมต่อ้งเรยีกหลกั
ประกนั

สว่นการจ่ายเงนิคา่พสัดุหรอืคา่จา้งลว่งหน้าตามขอ้ 61 (4) และ (5) ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งจะ
ตอ้งนําพนัธบตัรรฐับาลไทย หรอืหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกนัเงนิทีร่บัล่วงหน้าไป
นัน้

การตรวจรบัพสัดุ
ข้อ 64 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ มหีน้าทีด่งัน้ี
(1) ตรวจรบัพสัดุ ณ ทีท่าํการของผูใ้ชพ้สัดนุัน้ หรอืสถานทีซ่ึง่กาํหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้

ตกลง
การตรวจรบัพสัดุ ณ สถานทีอ่ื่น ในกรณีทีไ่มม่สีญัญาหรอืขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กอ่น
(2)  ตรวจรบัพสัดใุหถ้กูตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานทีต่กลงกนัไว ้สาํหรบักรณีทีม่กีารทดลอง

หรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรอืทางวทิยาศาสตร ์จะเชญิผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัพสัดุนัน้มา
ใหค้าํปรกึษา หรอืสง่พสัดนุัน้ไปทดลองหรอืตรวจสอบ ณ สถานทีข่องผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคณุวฒุนิัน้ๆ กไ็ด้
ในกรณจีาํเป็นทีไ่มส่ามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทัง้หมดได ้ใหต้รวจรบัตามหลกัวชิาการสถติิ

(3)  โดยปกตใิหต้รวจรบัพสัดุในวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งนําพสัดุมาสง่ และใหด้าํเนินการให้
เสรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีส่ดุ

(4)  เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถอืวา่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไดส้ง่มอบพสัดุ
ถกูตอ้งครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งนําพสัดุนัน้มาสง่ แลว้มอบแก่เจา้หน้าทีพ่สัดุพรอ้มกบัทาํใบ
ตรวจรบัโดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งน้อยสองฉบบั มอบแกผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หน้าทีพ่สัดุ
1 ฉบบั เพื่อดาํเนินการเบกิจา่ยเงนิตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่ และรายงานใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ

ในกรณทีีเ่หน็วา่พสัดทุีส่ง่มอบมรีายละเอยีดไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาหรอื  ขอ้
ตกลง ใหร้ายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ
เพือ่ทราบหรอืสัง่การแลว้แต่กรณี

(5)  ในกรณทีีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งสง่มอบพสัดุถกูตอ้งแต่ไมค่รบจาํนวน หรอืสง่มอบครบ
จาํนวน แต่ไมถู่กตอ้งทัง้หมด ถา้สญัญาหรอืขอ้ตกลงมไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจาํนวน
ทีถู่กตอ้ง โดยถอืปฏบิตัติาม (4) และโดยปกตใิหร้บีรายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ
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สว่นทอ้งถิน่ เพือ่แจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัตรวจพบ แต่ทัง้น้ีไมต่ดัสทิธิ
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะปรบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งในจาํนวนทีส่ง่มอบทีส่ง่มอบไมค่รบถว้น
หรอืไมถู่กตอ้งนัน้

(6)  การตรวจรบัพสัดทุีป่ระกอบกนัเป็นชดุหรอืหน่วย ถา้ขาดสว่นประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงไป
แลว้จะไมส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบรูณ์ ใหถ้อืวา่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งยงัมไิดส้ง่มอบพสัดุนัน้ และโดยปกตใิห้
รบีรายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบ
ภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีต่รวจพบ

(7)  ถา้กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไมย่อมรบัพสัดุ โดยทาํความเหน็แยง้ไว ้ใหเ้สนอ
หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาสัง่การ ถา้หวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การใหร้บัพสัดุนัน้ไว ้จงึดาํเนินการตาม (4) หรอื (5) แลว้แต่กรณี

การตรวจการจ้างและการควบคมุงานก่อสรา้ง
ข้อ 65  คณะกรรมการตรวจการจา้งมหีน้าทีด่งัน้ี
(1)  ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มทีผู่ค้วบคุมงาน

รายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรปู รายการละเอยีด และขอ้กาํหนดในสญัญาทุกสปัดาห ์รวมทัง้ รบัทราบ
หรอืพจิารณาการสัง่หยดุงาน หรอืพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เพือ่พจิารณาสัง่การต่อไป

(2)  การดาํเนินการตาม (1) ในกรณมีขีอ้สงสยั หรอืมกีรณทีีเ่หน็วา่ตามหลกัวชิาการชา่ง
ไมน่่าจะเป็นไปได ้ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นสญัญาหรอืทีต่กลงใหท้าํงานจา้งนัน้ๆ โดย
ใหม้อีาํนาจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่หน็สมควรและตามหลกัวชิาการชา่ง
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา

(3)  โดยปกตใิหต้รวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งสง่มอบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีป่ระธาน
กรรมการไดร้บัทราบการสง่มอบงาน และใหท้าํการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีส่ดุ

(4)  เมือ่ตรวจเหน็วา่เป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีด และขอ้
กาํหนดในสญัญาแลว้ใหถ้อืว่าผูร้บัจา้งสง่มอบงานครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ร้บัจา้งสง่งานจา้งนัน้ และใหท้าํใบรบั
รองผลการปฏบิตังิานทัง้หมดหรอืเฉพาะงวด แลว้แต่กรณโีดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน อยา่งน้อย 2 ฉบบั มอบ
ใหแ้กผู่ร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หน้าทีพ่สัดุ 1 ฉบบั เพื่อทาํการเบกิจา่ยเงนิ ตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
เงนิของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และรายงานใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ
ในกรณทีีเ่หน็วา่ผลงานทีส่ง่มอบทัง้หมดหรอืงวดใดกต็ามไมเ่ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและขอ้
กาํหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผา่นหวัหน้าเจา้
หน้าทีพ่สัดุ เพื่อทราบหรอืสัง่การแลว้แต่กรณี

(5)  ในกรณทีีก่รรมการตรวจการจา้งบางคนไมย่อมรบังานโดยทาํความเหน็แยง้ไวใ้หเ้สนอ
หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาสัง่การ ถา้หวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การใหต้รวจรบังานจา้งนัน้ไว ้จงึจะดาํเนินการตาม (4)

3 ข้อ 66  ผูค้วบคุมงานมหีน้าที ่ดงัน้ี
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(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นสญัญา หรอืทีต่กลงใหท้าํงานจา้งนัน้ๆ
ทกุวนั ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้กาํหนดไวใ้นสญัญาทุกประการ โดยสัง่เปลีย่นแปลง
แกไ้ขเพิม่เตมิหรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่หน็สมควร และตามหลกัวชิาชา่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู
รายการละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา ถา้ผูร้บัจา้งขดัขนืไมป่ฏบิตัติาม กส็ัง่ใหห้ยดุงานนัน้เฉพาะสว่นหน่ึง
สว่นใดหรอืทัง้หมดแลว้แต่กรณไีวก้อ่น จนกวา่ผูร้บัจา้งจะยอมปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามคาํสัง่ และใหร้ายงาน
คณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที

(2)  ในกรณทีีป่รากฏวา่แบบรปู รายการละเอยีดหรอืขอ้กาํหนดในสญัญามขีอ้ความขดักนั
หรอืเป็นทีค่าดหมายไดว้า่ ถงึแมว้า่งานนัน้จะไดเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา
แต่เมือ่สาํเรจ็แลว้จะไมม่ัน่คงแขง็แรง หรอืไมเ่ป็นไปตามหลกัวชิาชา่งทีด่ ีหรอืไมป่ลอดภยั ใหส้ ัง่พกังานนัน้
ไวก้่อน แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเรว็

(3)  จดบนัทกึสภาพการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนัพรอ้มทัง้
ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยดุงานและสาเหตทุีม่กีารหยดุงานอยา่งน้อย 2 ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทราบทกุสปัดาห ์และเกบ็รกัษาไวเ้พือ่มอบใหแ้กเ่จา้หน้าทีพ่สัด ุเมือ่เสรจ็งานแต่ละงวด โดยถอืวา่
เป็นเอกสารสาํคญัของทางราชการเพือ่ประกอบการตรวจสอบของผูม้หีน้าที่

การบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งใหร้ะบุรายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวสัดทุีใ่ชด้ว้ย
(4)  ในวนักาํหนดลงมอืทาํการของผู้รบัจ้างตามสญัญา และในวนัถึงกาํหนดส่งมอบงาน

แต่ละงวดใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งวา่เป็นไปตามสญัญาหรอืไม ่ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้ง
ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัถงึกาํหนดนัน้ๆ

ส่วนท่ี 3
การจ้างท่ีปรึกษา

การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย
ข้อ 67  เพือ่เป็นการสง่เสรมิและพฒันาทีป่รกึษาไทย  ใหข้อขอ้มลูทีป่รกึษาภายใตก้าร

กาํกบัควบคุมดแูลของกระทรวงการคลงั เพื่อทาํหน้าทีด่งัต่อไปน้ี
(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดทะเบยีนทีป่รกึษาไทย
(2) รบัจดทะเบยีน ต่อทะเบยีน หรอืเพกิถอนทะเบยีนทีป่รกึษาไทย
(3) รวบรวม จดัทาํ รวมทัง้ปรบัปรงุขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัทีป่รกึษาไทย
(4) เผยแพรห่รอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทีป่รกึษาไทยแก่สว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

7 ข้อ 68  การจา้งทีป่รกึษาทีเ่ป็นนิตบุิคคล  นอกจากการจา้งทีป่รกึษาทีด่าํเนินการดว้ยเงนิ
ชว่ยเหลอื ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จา้งทีป่รกึษาไทยเป็นหลกั ในการดาํเนินงาน  เวน้แต่การ
บรกิาร หรอืงานทีไ่มอ่าจจะจา้งทีป่รกึษาไทยไดใ้หข้ออนุมตัต่ิอผูว้า่ราชการจงัหวดั
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7 ข้อ 69  การจา้งทีป่รกึษาต่างประเทศของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่โดยทัว่ไป
นอกเหนือจากการจา้งทีป่รกึษาทีด่าํเนินการดว้ยเงนิชว่ยเหลอื จะตอ้งมทีีป่รกึษาไทยรว่มงานดว้ยไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 50 ของจาํนวนคน/เดอืนของทีป่รกึษาทงัหมด เวน้แต่สาขาบรกิารหรอืงานทีไ่มอ่าจจะจา้งทีป่รกึษาไทยไดใ้ห้
ขออนุมตัต่ิอผูว้า่ราชการจงัหวดั

วิธีจ้างท่ีปรึกษา
ข้อ 70  การจา้งทีป่รกึษากระทาํได ้2 วธิ ีคอื
(1) วธิตีกลง
(2) วธิคีดัเลอืก

รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา
ข้อ 71  ก่อนดาํเนินการจา้งทีป่รกึษา ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุรายงานเสนอผูส้ ัง่จา้งตามรายการดงั

ต่อไปน้ี
(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษา
(2) ขอบเขตโดยละเอยีดของงานทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้ง
(4) วงเงนิคา่จา้งทีป่รกึษาโดยประมาณ
(5) กาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน
(6) วธิจีา้งทีป่รกึษาและเหตุผลทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษาโดยวธินีัน้
(7) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่าํเป็น
เมือ่ผูส้ ัง่จา้งใหค้วามเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการจา้งตาม

วธิจีา้งนัน้ต่อไปได้

กรรมการ
ข้อ 72  ในการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาแตล่ะครัง้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบน้ี แลว้แต่กรณี คอื
(1) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง
(2) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก

9 ข้อ 73  คณะกรรมการตามขอ้ 72 ใหป้ระกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อยา่งน้อยสีค่น โดยปกตใิหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ในสงักดัหรอืขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึ
ลกัษณะหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั ในกรณจีาํเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์แก่
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนจากหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หรอื
สว่นราชการอืน่ หรอืบุคคลทีม่ใิชข่า้ราชการ ซึง่เป็นผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคณุวฒุใินงานทีจ่ะจา้งทีป่รกึษาเป็นคณะ
กรรมการดว้ย
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การแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นรว่มเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หรอืหวัหน้าสว่นราชการ หรอืหวัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ แลว้แต่กรณี

ข้อ 74  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ 72 ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่า
กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนํ้าความตามขอ้ 29 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

วิธีตกลง
ข้อ 75  การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง ไดแ้ก่ การจา้งทีป่รกึษาทีห่วัหน้าฝา่ยบรหิารของ

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ตกลงจา้งรายใดรายหนึ่งซึง่เคยทราบหรอืเคยเหน็ความสามารถและผล
งานแลว้ และเป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่ชือ่ถอืได้

ข้อ 76  การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง ใหก้ระทาํไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี
(1) เป็นการจา้งเพือ่ทาํงานต่อเน่ืองจากงานทีไ่ดท้าํอยูแ่ลว้
(2) เป็นการจา้งในกรณทีีท่ราบแน่ชดัวา่ผูเ้ชีย่วชาญในงานทีจ่ะใหบ้รกิารตามทีต่อ้งการมี

จาํนวนจาํกดั ไมเ่หมาะสมทีจ่ะดาํเนินการดว้ยวธิคีดัเลอืก
(3) เป็นการจา้งทีต่อ้งกระทาํโดยเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแกห่น่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่
ข้อ 77  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี
(1)  พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีป่รกึษา
(2)  พจิารณาอตัราคา่จา้งและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบับรกิารทีจ่ะจา้ง และเจรจาตอ่รอง
(3)  พจิารณารายละเอยีดทีจ่ะกาํหนดในสญัญา
(4)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมด

ต่อผูส้ ัง่จา้งเพือ่สัง่การ  โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

วิธีคดัเลือก
ข้อ 78  การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก ไดแ้กก่ารจา้งทีป่รกึษาโดยการคดัเลอืกทีป่รกึษาทีม่ี

คณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะทาํงานนัน้ใหเ้หลอืน้อยราย  และเชญิชวนทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายดงั
กล่าวยืน่ขอ้เสนอเขา้รบังานนัน้ ๆ เพือ่พจิารณาคดัเลอืกรายทีด่ทีีส่ดุ ในกรณทีีม่เีหตุอนัสมควรและหวัหน้า
ฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เหน็ชอบ ใหเ้ชญิทีป่รกึษาทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมยืน่ขอ้
เสนอเขา้รบังานโดยไมต่อ้งทาํการคดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายกอ่นกไ็ด้

ข้อ 79 เพือ่ใหไ้ดร้ายชือ่ของทีป่รกึษาทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมากรายทีส่ดุ ใหเ้จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการ
จา้งทีป่รกึษา ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

(1) ทีป่รกึษาต่างประเทศ ใหข้อรายชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ
หรอืลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์แจง้ไปยงัสมาคมหรอืสถาบนัอาชพีหรอืสถานทตูทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอความ
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รว่มมอืจากสว่นราชการหรอืหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิต่าง ๆ ซึง่เคยดาํเนินการ
จา้งทีป่รกึษาในงานประเภทเดยีวกนั

(2) ทีป่รกึษาไทย ใหข้อรายชือ่ทีป่รกึษาจากศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวงการคลงั หน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ใดทีม่รีายชือ่ทีป่รกึษาทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมอยูแ่ลว้ อาจพจิารณาคดัเลอืกใหเ้หลอืน้อย
รายโดยไมด่าํเนินการตามวรรคหนึ่งกไ็ด้

การคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอืน้อยราย ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกทาํ
หน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอือยา่งมาก 6 ราย

เมือ่ไดด้าํเนินการคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอืน้อยรายแลว้ ใหร้ายงานหวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่พจิารณา และกรณทีีเ่ป็นการจา้งทีป่รกึษาโดยใชเ้งนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอื ให้
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงนินัน้ดว้ย

ข้อ 80  ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ออกหนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษาทีไ่ดค้ดัเลอืกไว้
ยืน่ขอ้เสนอเพือ่รบังานตามวธิหีน่ึงวธิใีด ดงัต่อไปน้ี

(1) ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพรอ้มกนัโดยแยกเป็น 2 ซอง
     (2) ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพยีงซองเดยีว

ข้อ 81  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี
(1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก
(2) พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีป่รกึษาทุกรายและจดัลาํดบั
(3) ในกรณทีีใ่ชว้ธิตีามขอ้ 80 (1) ใหเ้ปิดซองเสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาทีม่ขีอ้เสนอดา้น

เทคนิคที่ดทีี่สุดและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาที่เหมาะสม สาํหรบักรณีที่ใชว้ธิตีามขอ้ 80 (2) ใหเ้ชญิที่
ปรกึษาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีส่ดุมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม

หากเจรจาไมไ่ดผ้ล ใหเ้สนอหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
เพือ่พจิารณายกเลกิการเจรจากบัทีป่รกึษารายนัน้  แลว้เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาทีม่ขีอ้เสนอ
ดา้นเทคนิคทีด่ทีีส่ดุรายถดัไป หรอืเชญิทีป่รกึษาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีส่ดุรายถดัไปใหย้ืน่ขอ้เสนอ
ดา้นราคา แลว้แต่กรณี และเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม

(4) เมือ่เจรจาไดร้าคาทีเ่หมาะสมแลว้ใหพ้จิารณาเงือ่นไขต่าง ๆ ทีจ่ะกาํหนดในสญัญา
(5) ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไว้

ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่จา้ง โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุและหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่

ในกรณทีีใ่ชว้ธิกีารยืน่ขอ้เสนอตามขอ้ 80 (1) หลงัจากตดัสนิใหท้าํสญัญากบัทีป่รกึษาซึง่ได้
รบัการคดัเลอืกแลว้ ใหส้ง่คนืซองขอ้เสนอดา้นราคาใหแ้กท่ีป่รกึษารายอื่นทีไ่ดย้ืน่ไวโ้ดยไมเ่ปิดซอง

ข้อ 82  การจา้งทีป่รกึษาทีเ่ป็นงานทีไ่มยุ่ง่ยากซบัซอ้นและมทีีป่รกึษาซึง่สามารถทาํงานนัน้
ไดเ้ป็นการทัว่ไปใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะออก
หนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษาทีไ่ดค้ดัเลอืกไว ้ใหย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่รบังาน โดยใหด้าํเนินการตามวธิดีงัต่อไปน้ีคอื

(1) ใหท้ีป่รกึษายื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพรอ้มกนัโดยแยกเป็น 2 ซอง
(2) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค

ของทีป่รกึษาทุกราย และจดัลาํดบั
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(3) เปิดซองราคาของผูท้ีไ่ดร้บัการจดัลาํดบัไวอ้นัดบัหน่ึงถงึอนัดบัสามตาม (2) พรอ้มกนั
แลว้เลอืกรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาํดบัแรก

(4) หากเจรจาตาม (3) แลว้ไมไ่ดผ้ล ใหย้กเลกิแลว้เจรจากบัรายทีเ่สนอราคาตํ่ารายถดัไป
ตามลาํดบั

เมือ่เจรจาไดผ้ลประการใด ใหด้าํเนินการตามขอ้ 81 (4) และ (5)
ข้อ 83  การจา้งทีป่รกึษาทีเ่ป็นรายบุคคลทีไ่มต่อ้งยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค ใหด้าํเนินการคดั

เลอืกทีป่รกึษาทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามนยั ขอ้ 79 และพจิารณาจดัลาํดบั และเมือ่สามารถจดัลาํดบัไดแ้ลว้ ให้
เชญิรายทีเ่หมาะสมทีส่ดุมาเสนอราคาคา่จา้งเพือ่เจรจาต่อรองราคาตามลาํดบั

อาํนาจในการสัง่จ้างท่ีปรึกษา
ข้อ 84  การสัง่จา้งทีป่รกึษาครัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตําแหน่งและภายในวงเงนิ

ตามขอ้ 57 และขอ้ 58 แลว้แต่กรณ ีของระเบยีบน้ี

ค่าจ้างท่ีปรึกษา
ข้อ 85  อตัราคา่จา้งทีป่รกึษาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและประหยดั โดยใหค้าํนึงถงึ

องคป์ระกอบต่าง ๆ เชน่ ลกัษณะของงานทีจ่ะจา้ง อตัราคา่จา้งของงานในลกัษณะเดยีวกนัทีห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิเคยจา้ง จาํนวนคน-เดอืน (man-months) เทา่ที่
จาํเป็น ดชันีคา่ครองชพี เป็นตน้

ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นตอ้งจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหน้า ใหจ้่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของคา่จา้ง
ตามสญัญา และทีป่รกึษาจะตอ้งจดัใหธ้นาคารหน่ึงหรอืหลายธนาคารเป็นผูค้ํ้าประกนัเงนิคา่จา้งทีไ่ดร้บัลว่ง
หน้าไปนัน้ และใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่คนืหนงัสอืคํ้าประกนัดงักล่าว
ใหแ้ก่ที่ปรกึษาเมื่อหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นไดห้กัเงนิที่ไดจ้่ายล่วงหน้าจากเงนิค่าจา้งทีจ่า่ย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้ ทัง้น้ี ใหก้าํหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาดว้ย
หลกัประกนัผลงาน

ข้อ 86  การจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้ก่ทีป่รกึษาทีแ่บ่งการชาํระเงนิออกเป็นงวด นอกจากการจา้ง
ทีป่รกึษาซึง่ดาํเนินการดว้ยเงนิชว่ยเหลอื ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
หกัเงนิทีจ่ะจา่ยแต่ละครัง้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละหา้แต่ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิคา่จา้งเพือ่เป็นการประกนั
ผลงาน หรอืจะใหท้ีป่รกึษาใชห้นงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศมอีายกุารคํ้าประกนัตามทีห่วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะกาํหนด วางคํ้าประกนัแทนเงนิทีห่กัไวก้ไ็ด ้ทัง้น้ี ให้
กาํหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาดว้ย

ข้อ 87  กรณสีญัญาจา้งทีป่รกึษาตามโครงการเงนิกูท้ีไ่ดร้วมเงนิคา่ภาษซีึง่ทีป่รกึษาจะตอ้งจา่ยให้
แก่รฐับาลไทยไวใ้นราคาจา้ง ใหแ้ยกเงนิสว่นทีก่นัเป็นคา่ภาษไีวต่้างหากจากราคาจา้งรวม
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ส่วนท่ี 4
การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีจ้างออกแบบและควบคมุงาน
ข้อ  88  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน กระทาํได ้4 วธิ ีคอื
(1) วธิตีกลง
(2) วธิคีดัเลอืก
(3) วธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด
(4) วธิพีเิศษ

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคมุงาน
ข้อ  89  ก่อนดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานทุกวธิใีหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงาน

เสนอผูส้ ัง่จา้งตามรายการดงัต่อไปน้ี
(1) ขอบเขตวงงานรวมทัง้รายละเอยีดเทา่ทีจ่าํเป็น
(2) วงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้ง
(3) ประมาณการคา่จา้ง
(4) กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็
(5) วธิทีีจ่ะจา้ง และเหตุผลทีต่อ้งจา้งโดยวธินีัน้
(6) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่าํเป็น
เมือ่ผูส้ ัง่จา้งใหค้วามเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการจา้งตาม

วธิจีา้งนัน้ต่อไปได้

การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ 90  การจา้งโดยวธิตีกลง ไดแ้ก่การจา้งออกแบบและควบคุมงานทีห่วัหน้าฝา่ยบรหิาร

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เลอืกจา้งผูใ้หบ้รกิารรายหน่ึงรายใด ซึง่เคยทราบ หรอืเคยเหน็
ความสามารถแลว้ และเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่หีลกัฐานดตีามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิตีกลงได้
พจิารณาเสนอแนะ ทัง้น้ี ใหใ้ชก้บัการก่อสรา้งทีม่วีงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้งตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเ่กนิ
2,000,000 บาท

9 ข้อ 91  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิตีกลงแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้า
ฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้กรรมการดาํเนินการจา้ง โดยวธิตีกลงขึน้คณะหน่ึง
ซึง่ประกอบดว้ยประธานหน่ึงคน และกรรมการอืน่อกีอยา่งน้อยสองคน ปกตใิหเ้ป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอื
ขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั และควรมี
ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูช้าํนาญในกจิการน้ี เขา้รว่มเป็นกรรมการดว้ย คณะกรรมการดงักลา่วตอ้งมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่กึง่
หน่ึงของจาํนวนทัง้หมด จงึจะดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวไ้ด้
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หากแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นรว่มเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หรอืหวัหน้าสว่นราชการหรอืหวัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ แลว้แต่กรณี

ข้อ 92 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิตีกลง มหีน้าทีพ่จิารณาขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตาม
ทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี และใหร้ายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมดต่อผู้
ส ัง่จา้ง ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

การจ้างโดยวิธีคดัเลือก
ข้อ  93  การจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ไดแ้กก่ารจา้งออกแบบและควบคมุงานโดยหวัหน้าฝา่ยบรหิาร

ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นประกาศเชญิชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาํเนินการจ้าง
จะพจิารณาคดัเลือกผู้ให้บรกิารที่มขี้อกาํหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดาํเนินการว่าจ้างต่อไป ทัง้น้ีให้ใช้กบั
การก่อสรา้งอาคารทีม่วีงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้งตามโครงการหนึ่งๆ เกนิ 2,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ
5,000,000 บาท

9 ข้อ  94  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคมุงาน โดยการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแต่ละครัง้
ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ แต่งตัง้กรรมการรบัซองเสนองาน และ
กรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก

คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วยประธานหน่ึงคน และกรรมการอื่นอกี
อยา่งน้อยสองคน ปกตใิหเ้ป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั 

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ใหป้ระกอบดว้ยประธานหน่ึงคน และกรรมการ
อื่นอกีอยา่งน้อยสองคน ปกตใิหเ้ป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืขา้ราชการอื่น โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าที่
และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั และควรมผีูท้รงคณุวฒุหิรอืผูช้าํนาญในกจิการน้ีเขา้รว่มดว้ย

หากแต่งตัง้ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการตามข้อน้ี
ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หวัหน้าสว่นราชการ หรอืหวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ แลว้แต่กรณี

คณะกรรมการดงักล่าวในขอ้น้ี ตอ้งมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนทัง้หมด จงึจะ
ดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวไ้ด้

ข้อ 95  คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก มหีน้าทีด่งัน้ี
(1) รบัซองเสนองานจากผูใ้หบ้รกิารและบนัทกึไวท้ีห่น้าซองว่า เป็นผูใ้หบ้รกิารรายใด แลว้

ลงบญัชไีวเ้ป็นหลกัฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดมิต่อคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก และเมือ่

พน้กาํหนดเวลารบัซองเสนองาน หา้มรบัซองเสนองานจากผูใ้หบ้รกิารรายหน่ึงรายใดอกีเป็นอนัขาด
ข้อ 96  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก มหีน้าทีด่งัน้ี
(1) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกมาครบองคป์ระชุมแลว้ จงึเปิดซอง

เสนองานตามทีค่ณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกมอบให้

ระเบีบียบ พพัสั ดดุฉุ บบับั 9

-36-



(2) พจิารณาขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี คุณวฒุ ิและประวตักิาร
ทาํงาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและไมป่ระจาํ หลกัฐานแสดงผลงานทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิาแลว้
ของผูใ้หบ้รกิาร และลงลายมอืชือ่กาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพื่อเป็นหลกัฐาน

(3) เมือ่ไดพ้จิารณาเสรจ็แลว้เหน็สมควรดาํเนินการต่อไปประการใด ใหร้ายงานต่อผูส้ ัง่จา้ง
ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พรอ้มดว้ยหลกั
ฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มขีอ้กาํหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บรกิารดงักล่าวไม่
สามารถรบังานในกรณใีดกต็ามใหค้ณะกรรมการเสนอผูใ้หบ้รกิารทีม่ขีอ้กาํหนดเหมาะสมรายถดัไป

การจ้างโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัข้อกาํหนด
ข้อ 97  การจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด ไดแ้กก่ารวา่จา้งออกแบบและควบคมุงานที่

หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศเชญิชวนการวา่จา้งและคณะกรรมการ
ดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดพจิารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นนิตบุิคคล โดยคาํนึงถงึฐานะ
ทางนิตบุิคคล คณุวุฒ ิและประวตักิารทาํงาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและไมป่ระจาํ หลกั
ฐานแสดงผลงานทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิาแลว้ ตลอดจนแนวความคดิในการออกแบบ เพือ่ดาํเนินการจา้งต่อไป
ทัง้น้ี ใหใ้ชก้บัการก่อสรา้งอาคารทีม่วีงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้งตามโครงการหนึ่งๆ เกนิ 5,000,000 บาท

ข้อ 98  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิกีารจา้งแบบจาํกดั     ขอ้
กาํหนดแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการรบั
ซอง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  องคป์ระกอบของคณะ
กรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒหิรอืผูช้าํนาญในคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้
กาํหนด หน้าทีข่องคณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยคดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด ใหนํ้าความใน
ขอ้ 94 ขอ้ 95 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ข้อ 99  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด มหีน้าทีด่งัน้ี
(1)  เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดมาครบองคป์ระชุมแลว้ จงึ

เปิดซองเสนองานตามทีค่ณะกรรมการรบัซองเสนองานมอบให้
(2)  พจิารณาขอ้กาํหนดต่าง ๆ ดงัน้ี

ก. ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี
ข. คณุวฒุแิละประวตักิารทาํงาน จาํนวนสถาปนกิและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและไมป่ระจาํ
ค. หลกัฐานแสดงผลงานทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิาแลว้
ง. แนวความคดิในการออกแบบ

(3) พจิารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีม่ขีอ้กาํหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 2 ราย
และแจง้วธิดีาํเนินการเสนองานตามความประสงคข์องหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่แก่ผูเ้สนองาน และอาจพจิารณากาํหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารดงักล่าว ยืน่เสนอแบบรา่งของงานกไ็ด ้อน่ึง
การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนองานใหค้าํนึงถงึแผนปฏบิตังิาน ความเหมาะสมทางดา้นประโยชน์ใชส้อย
ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปตัยกรรม และลงลายมือชื่อกาํกับไว้ในใบเสนองาน
เพือ่เป็นหลกัฐาน
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(4) เมือ่ไดพ้จิารณาเสรจ็แลว้เหน็สมควรดาํเนินการตอ่ไปประการใด และสมควรเลอืกผูใ้หบ้รกิาร
รายหน่ึงรายใด ใหร้ายงานต่อผูส้ ัง่จา้งผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พรอ้มดว้ยหลกัฐาน

การจ้างโดยวิธีพิเศษ
7 ข้อ  100  การจา้งโดยวธิพีเิศษ ม ี2 ลกัษณะดงัน้ี

(1) วธิีเลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มคีวามจาํเป็นเร่งด่วน
หากจะดาํเนินการวา่จา้งตามวธิอีื่นดงักล่าวมาแลว้ จะทาํใหเ้กดิการล่าชา้ เกดิความเสยีหายแก่หน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหผู้ว้า่จา้งมอีาํนาจตกลงจา้งผูใ้หบ้รกิารรายหนึง่รายใดตามทีพ่จิารณาเหน็สมควร

(2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มลีกัษณะพิเศษ
เป็นทีเ่ชดิชคูุณคา่ทางศลิปกรรมหรอืสถาปตัยกรรมของชาต ิเชน่ อนุสาวรยี ์หรอืงานออกแบบอาคารทีม่ี
โครงสรา้งขนาดใหญ่ เชน่ สนามกฬีา ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสนอ
รายละเอยีดเรือ่งการจา้งออกแบบโดยวธิปีระกวดแบบต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั

ข้อ  101  หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่มสีทิธบิอกเลกิการ
คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารไดใ้นกรณต่ีอไปน้ี

(1) มผีูย้ ืน่เสนองานน้อยกวา่ 2 ราย
(2) ผูใ้หบ้รกิารยืน่เสนองานไมถ่กูตอ้งตามวตัถุประสงคข์องหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
ข้อ  102  ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สง่หนงัสอืแจง้ผล

การตดัสนิคดัเลอืก และนดัหมายการทาํสญัญาไปยงัผูใ้หบ้รกิารรายทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกโดยเรว็

การประกาศเชิญชวน
ข้อ  103  การประกาศเชญิชวนการวา่จา้งกระทาํได ้3 วธิ ีคอื
(1) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย
(2) ประกาศทางสือ่สารมวลชน เชน่ ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์หรอืประกาศทางวทิยุ

กระจายเสยีง
(3) สง่ประกาศไปยงัสมาคมวชิาชพีสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม หรอืสาํนกังานทีป่ระกอบ

ธุรกจิดงักล่าว
การจะประกาศดว้ยวธิใีดใหพ้จิารณาตามความจาํเป็นของกจิการและความเหมาะสมแหง่

ทอ้งถิน่เป็นเรือ่ง ๆ ไป
ข้อ 104 ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํประกาศเชญิชวน โดยอยา่งน้อยใหแ้สดงรายการ     ดงัต่อ

ไปน้ี
(1) ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยของอาคารและขอบเขตของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
(2) กาํหนดวนั เวลา สถานทีเ่ปิดและปิดรบัซองเสนองาน
(3) เงือ่นไขและระยะเวลาการออกแบบ
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(4) กาํหนดใหผู้เ้สนองานวางหลกัประกนัซอง ตามชนิดและจาํนวนในขอ้ 134 และขอ้ 135
และใหม้เีงือ่นไขวา่ ถา้ผูเ้ขา้ประกวดราคาถอนการเสนองาน หรอืไมไ่ปทาํสญัญากบัหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ภายในกาํหนด หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะรบิหลกัประกนัซองหรอืเรยีกรอ้ง
จากธนาคารผูค้ํ้าประกนั และสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูท้ีไ่มไ่ปทาํสญัญากบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็น
ผูท้ิง้งานดว้ย

(5) การวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถ้อืเป็นเดด็ขาด

การเสนองาน
ข้อ 105  ผูใ้หบ้รกิารทีเ่สนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก และการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบ

จาํกดัขอ้กาํหนด นอกจากจะตอ้งสง่ขอ้เสนองานใหก้บัหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่แลว้ ยงัตอ้งยืน่หลกัฐานประกอบการเสนองาน ดงัน้ี

(1) ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี
(2) คุณวุฒแิละประวตักิารทาํงาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและไมป่ระจาํ
(3) หลกัฐานแสดงผลงานทีเ่คยปฏบิตัมิาแลว้
(4) หลกัประกนัการเสนองาน
เมือ่การคดัเลอืกการวา่จา้งเสรจ็สิน้แลว้ ใหส้ง่ขอ้เสนอและหลกัฐานต่างๆ ดงักล่าว คนืแก่ผู้

ใหบ้รกิารทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืก
ข้อ 106 ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมสีญัชาตไิทย และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมและหรอืวศิวกรรมสาํหรบังานวา่จา้งตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ย
วชิาชพีสถาปตัยกรรมและหรอืวศิวกรรมแลว้แต่กรณ ีและไมเ่ป็นขา้ราชการประจาํหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ
ขา้ราชการหรอืลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ

ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นนิตบุิคคล กรรมการผูจ้ดัการหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของนิตบุิคคลนัน้ จะตอ้ง
เป็นคนไทย และเป็นนิตบุิคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้เป็นคนไทยเกนิรอ้ยละหา้สบิของทนุการจดัตัง้นิตบุิคคลนัน้

ผูมี้อาํนาจสัง่จ้าง
ข้อ 107 การสัง่จา้งออกแบบและควบคุมงานครัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตําแหน่งและ

ภายในวงเงนิ ตามขอ้ 57 และขอ้ 58 แลว้แต่กรณ ีของระเบยีบน้ี
ข้อ 108 หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อาจรบิหลกัประกนั

หรอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้งเอาจากผูค้ํ้าประกนัการเสนองานทีผู่ร้บัจา้งนํามามอบไวก้บัหวัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดใ้นกรณดีงัน้ี

(1) ผูร้บัจา้งหลกีเลีย่งการทาํสญัญาในระยะเวลาทีก่าํหนด
(2) หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไมส่ามารถสง่ใบแจง้ใหม้า

ทาํสญัญาได ้เน่ืองจาก
ก. ผูร้บัจา้งเลกิหรอืหยดุกจิการ
ข. ในกรณทีีเ่ป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนัน้ถกูระงบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมและ

หรอืวศิวกรรม
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(3) ผู้รบัจ้างผดิสญัญา และหวัหน้าฝ่ายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น
ไดบ้อกเลกิสญัญากบัผูร้บัจา้งแลว้

การตรวจและรบัมอบงาน
ข้อ 109 ในการจา้งออกแบบและควบคมุงานแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงานเพือ่ปฏบิตักิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี
คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงาน ใหม้ลีกัษณะเชน่เดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการจา้ง

โดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 94 วรรคสาม ของระเบยีบน้ี
คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนทัง้หมด จงึจะดาํเนินการ

ตามทีก่าํหนดไวไ้ด้
ข้อ 110 คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงาน มหีน้าทีต่รวจและควบคมุงานออกแบบและ

กอ่สรา้งอาคารวา่ถูกตอ้งตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญา
เมือ่ตรวจเหน็เป็นการถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหท้าํใบรบัรองผลการปฏบิตังิานโดยลงชื่อไว้

เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ร ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่ อทาํการ
เบกิจา่ยเงนิตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และรายงานใหห้วัหน้า
ฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ

การควบคมุงาน
ข้อ 111 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชาํนาญงานการก่อสร้าง

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพงานการก่อสรา้งนัน้ๆ 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายชื่อผูค้วบคมุงาน ผูต้รวจการหรอืผูแ้ทนใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของ

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ใหค้วามเหน็ชอบและในกรณทีีผู่ค้วบคุมงานไมส่ามารถปฏบิตังิานตาม
ความในวรรคหนึ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอชื่อผูค้วบคุมงานปฏบิตังิานแทน ผูท้ีป่ฏบิตังิานแทนในกรณดีงักล่าว
จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

ค่าออกแบบและควบคมุงาน
ข้อ  112  การจา่ยเงนิคา่ออกแบบและควบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี
(1) อาคารทีม่งีบประมาณคา่ก่อสรา้งไมเ่กนิ 10,000,000 บาท ใหจ้า่ยค่าออกแบบ หรอืคา่

คมุงาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 ของวงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้ง
(2) อาคารทีม่งีบประมาณคา่กอ่สรา้งเกนิ 10,000,000 บาท สาํหรบัในสว่นทีเ่กนิ 10,000,000 บาท ให้

จา่ยคา่ออกแบบหรอืคา่คุมงาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัรารอ้ยละ 1.75 ของวงเงนิงบประมาณคา่กอ่สรา้ง
การจา่ยเงนิคา่ออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมร่วมถงึคา่สาํรวจและ

วเิคราะหด์นิฐานราก
ข้อ 113  ในกรณทีีห่วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืหน่วย

งานอื่นใดจะนําแบบแปลนรายละเอยีดงานจา้งไปดาํเนินการกอ่สรา้งนอกเหนือจากทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา  ให้
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หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานนัน้ๆ จา่ยเงนิค่าจา้งแกผู่ร้บัจา้ง
ตามอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยพจิารณากาํหนดเป็นรายๆ ไป

ข้อ 114  หา้มผูร้บัจา้งนําแบบแปลนรายละเอยีดงานออกแบบและควบคุมงานทีไ่ดท้าํสญัญา
กบัหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แลว้ไปใหผู้อ้ื่นดาํเนินการก่อสรา้งอกี

7 ข้อ 115 ระหวา่งดาํเนินการตามสญัญาจา้ง หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่อาจขอใหผู้ร้บัจา้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขเลก็ๆ น้อยๆ ในสว่นทีไ่มก่ระทบกระเทอืนโครงสรา้งทีส่าํคญัของ
อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ น้ําประปา ของงานทีผู่ร้บัจา้งไดส้ง่มอบตามงวดงานในสญัญาแลว้โดย
ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี

ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีส่าํคญัใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสนอขออนุมตัต่ิอผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน

ส่วนท่ี 5
การแลกเปล่ียน

9 ข้อ 116  การแลกเปลี่ยนพสัดุใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีที่จาํเป็น และเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1) การแลกเปลี่ ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ ยนครุภัณฑ์ประเภทหรือชนิดเดียวกัน
ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

(2) การแลกเปลีย่นครภุณัฑก์บัครภุณัฑต่์างประเภทหรอืต่างชนิดกนั การแลกเปลีย่น
ครภุณัฑท์ีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ขึน้ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้

ข้อ 117  ในกรณตีอ้งมกีารแลกเปลีย่นพสัดุ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุรายงานต่อหวัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่เสนอสัง่การ โดยใหร้ายงานตามรายการ ดงัต่อไปน้ี

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแลกเปลีย่น
(2) รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะนําไปแลกเปลีย่น
(3) ราคาทีซ่ือ้หรอืไดม้าของพสัดทุีจ่ะนําไปแลกเปลีย่น และราคาทีจ่ะแลกเปลีย่นไดโ้ดยประมาณ
(4) พสัดุทีจ่ะรบัแลกเปลีย่น  และใหร้ะบุวา่จะแลกเปลีย่นกบัสว่นราชการ หน่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอื
เอกชน

(5) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี
ในกรณทีีจ่ะแลกเปลีย่นพสัดุกบัเอกชน ใหร้ะบุวธิทีีจ่ะแลกเปลีย่นพรอ้มทัง้เหตุผล โดยเสนอ

ใหนํ้าวธิกีารซือ้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่การแลกเปลีย่นพสัดทุีจ่ะนําไปแลกครัง้หน่ึง ซึง่มรีาคาซือ้หรอื
ไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ 100,000 บาท จะเสนอใหใ้ชว้ธิตีกลงราคากไ็ด้

ข้อ 118  การแลกเปลีย่นพสัดกุบัเอกชน ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหน่ึงหรอืหลายคณะตามความจาํเป็น โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ 28
และขอ้ 29 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม
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ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีด่งัน้ี
(1) ตรวจสอบและประเมนิราคาพสัดทุีต่อ้งการแลกเปลีย่นตามสภาพปจัจุบนัของพสัดุนัน้

สาํหรบัพสัดุประเภททีด่นิ ใหย้ดึถอืตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิเป็นเกณฑด์ว้ย
(2) ตรวจสอบรายละเอยีดพสัดุทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลีย่นวา่เป็นของใหมท่ีย่งัไมเ่คยใช้

งานมาก่อน เวน้แต่พสัดุเก่าทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลีย่นนัน้ จะเป็นความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แกห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืไมท่าํใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ตอ้งเสยีประโยชน์

(3) เปรยีบเทยีบราคาพสัดุทีจ่ะแลกเปลีย่นกนั โดยพจิารณาจากราคาทีป่ระเมนิ ตาม (1)
และราคาพสัดุทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลีย่นซึง่ถอืตามราคาในทอ้งตลาดโดยทัว่ไป

(4) ต่อรองกบัผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรแลกเปลีย่น
(5) เสนอความเหน็ต่อผูม้อีาํนาจอนุมตัติามขอ้ 116 เพือ่พจิารณาสัง่การใหห้วัหน้าฝา่ย

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการต่อไป
(6) ตรวจรบัพสัดุโดยปฏบิตัติามขอ้ 64 โดยอนุโลม
ข้อ 119 การแลกเปลีย่นพสัดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กบัสว่นราชการ

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิาร
สว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
และหวัหน้าหน่วยงานนัน้ๆ ทีจ่ะตกลงกนั

ข้อ 120 ครภุณัฑท์ีไ่ดร้บัจากการแลกเปลีย่นเมือ่ลงทะเบยีนครภุณัฑข์องหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้แลว้ ใหแ้จง้สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้
แต่กรณี ทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัครภุณัฑ์

ในกรณกีารแลกเปลีย่นครภุณัฑก์บัเอกชน สว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ให้
สง่สาํเนาหลกัฐานการดาํเนินการตามขอ้ 118 หรอืขอ้ 119 ไปดว้ย

ส่วนท่ี 6
การเช่า

ข้อ 121  การเช่าสงัหารมิทรพัย ์และการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไว้
ในหมวดน้ี ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาดาํเนินการไดต้ามความ
เหมาะสมและจาํเป็นโดยสาํหรบัการเชา่สงัหารมิทรพัยใ์หนํ้าขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม

ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นตอ้งจา่ยเงนิคา่เชา่ลว่งหน้าในการเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สงัหารมิทรพัย ์ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณกีารเชา่ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1) การเชา่จากสว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หน่วยงานอื่น ซึง่มี
กฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ จา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของ
คา่เชา่ทัง้สญัญา

(2) การเชา่จากเอกชนจา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละยีส่บิของค่าเชา่ทัง้สญัญา 
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การจา่ยเงนิคา่เชา่ลว่งหน้านอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งตน้ ใหข้อทาํความตกลงกบัผูว้า่
ราชการจงัหวดัก่อน 

การเช่าอสงัหาริมทรพัย์
ข้อ 122  การเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ใหก้ระทาํไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี
(1) เชา่ทีด่นิเพือ่ใชป้ระโยชน์ในราชการของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
(2) เชา่สถานทีเ่พื่อใชเ้ป็นทีท่าํการในกรณทีีไ่มม่สีถานทีข่องหน่วยการบรหิารราชการสว่น

ทอ้งถิน่ หรอืมแีต่ไมเ่พยีงพอ และถา้สถานทีเ่ชา่นัน้กวา้งขวางพอจะใชเ้ป็นทีพ่กัของผูซ้ึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่กไ็ด้

(3) เชา่สถานทีเ่พือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัสาํหรบัผูม้สีทิธเิบกิคา่เชา่ทีพ่กั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ในกรณทีีต่อ้งการประหยดัเงนิงบประมาณ

(4) เชา่สถานทีเ่พื่อใชเ้ป็นทีเ่กบ็พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ในกรณทีี่
ไมม่สีถานทีเ่กบ็เพยีงพอ

การเชา่ใหด้าํเนินการโดยวธิตีกลงราคา
ข้อ 123  กอ่นดาํเนินการเชา่ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดทุาํรายงานเสนอหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามรายการดงัต่อไปน้ี
(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเชา่
(2) ราคาคา่เชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่เสนอ
(3) รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะเชา่ เชน่ สภาพของสถานที ่บรเิวณทีต่อ้งการใช้

พรอ้มทัง้ภาพถ่าย (ถา้ม)ี และราคาคา่เชา่ครัง้หลงัสดุ เป็นตน้
(4) อตัราคา่เชา่ของอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มขีนาดและสภาพใกลเ้คยีงกบัทีจ่ะเชา่ (ถา้ม)ี
ข้อ 124  อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มอีตัราค่าเชา่รวมทัง้คา่บรกิารอื่นเกีย่วกบัการเชา่ตามทีจ่ะ

กาํหนดไวใ้นสญัญาไมเ่กนิเดอืนละ 20,000 บาท ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิถา้เกนิเดอืนละ 20,000 บาท ใหข้อทาํความตกลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน 

ส่วนท่ี 7
สญัญาและหลกัประกนั

สญัญา
ข้อ 125  การลงนามในสญัญาในการจดัหาตามระเบยีบน้ี เป็นอาํนาจของหวัหน้าฝา่ยบรหิาร

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และใหท้าํเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ตามตวัอยา่งที่
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด

การทาํสญัญารายใดถา้จาํเป็นตอ้งมขีอ้ความหรอืรายการแตกต่างไปจากตวัอยา่งสญัญาที่
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด โดยมสีาระสาํคญัตามทีก่าํหนดไวใ้นตวัอยา่งสญัญาและไมท่าํใหท้างหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสยีเปรยีบกใ็หก้ระทาํได ้เวน้แต่หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ
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สว่นทอ้งถิน่เหน็วา่จะมปีญัหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไมร่ดักุมพอกใ็หส้ง่รา่งสญัญานัน้ไปใหอ้ยัการจงัหวดัหรอื
สาํนกังานอยัการสงูสดุพจิารณาก่อน

ในกรณทีีไ่มอ่าจทาํสญัญาตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนดได ้และจาํเป็นตอ้งรา่ง
สญัญาขึน้ใหมต่อ้งสง่รา่งสญัญานัน้ใหส้าํนกังานอยัการสงูสดุพจิารณาก่อน เวน้แต่หวัหน้า ฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เหน็สมควรทาํสญัญาตามแบบทีเ่คยผา่นการพจิารณาของอยัการ
จงัหวดัหรอืสาํนกังานอยัการสงูสดุมาแลว้ กใ็หก้ระทาํได้

สาํหรบัการเชา่ซึง่ผูเ้ช่าจะตอ้งเสยีเงนิอื่นใดนอกจากคา่เชา่ หรอืในกรณทีีห่วัหน้าฝา่ยบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เหน็วา่จะมปีญัหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไมร่ดักุมพอ ใหส้ง่รา่ง
สญัญาใหอ้ยัการจงัหวดัหรอืสาํนกังานอยัการสงูสดุ แลว้แต่กรณตีรวจพจิารณาก่อน

ในกรณจีาํเป็นตอ้งทาํสญัญาเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้าํเป็นภาษาองักฤษ แต่ตอ้งมคีาํ
แปลตวัสญัญาและเอกสารแนบทา้ยสญัญา เฉพาะทีส่าํคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย เวน้แต่เป็นการทาํสญัญา
ตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด ไมต่อ้งแปลเป็นภาษาไทย

3 ข้อ 126  การจดัหาในกรณดีงัต่อไปน้ีจะทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด ้โดยใหอ้ยูใ่น
ดุลพนิิจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

(1) การซือ้ การจา้ง หรอืการแลกเปลีย่นโดยวธิตีกลงราคา 
(2) การจดัหาทีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัทาํการของทาง

ราชการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื
(3) การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษและการจดัหาจากสว่นราชการ
(4) การซือ้โดยวธิพีเิศษตามขอ้ 17 (1) (2) และ (3)
(5) การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (1) (2) และ (3)
(6) การเชา่ ซึง่ผูเ้ชา่ไมต่อ้งเสยีเงนิอื่นใดนอกจากคา่เชา่
ในกรณกีารจดัหาซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืในกรณกีารซือ้หรอืการจา้ง ซึง่ใชว้ธิี

ดาํเนินการตามขอ้ 32 วรรคสอง จะไมท่าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด้
3 ข้อ 127  การทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืใหก้าํหนดคา่ปรบัเป็นรายวนั ในอตัรา

ตายตวัระหวา่งรอ้ยละ 0.01-0.20 ของราคาพสัดทุีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ เวน้แต่การจา้งซึง่ตอ้งการผลสาํเรจ็ของ
งานทัง้หมดพรอ้มกนั ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01-0.10 ของ
ราคางานจา้งนัน้ แต่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่วนัละ 100 บาท  สาํหรบัการก่อสรา้งสาธารณูปโภคทีม่ผีลกระทบต่อ
การจราจร ใหก้าํหนดคา่ปรบัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคางานจา้งนัน้

การกาํหนดค่าปรบัตามวรรคหน่ึง ในอตัราหรอืเป็นจาํนวนเงนิเทา่ใด ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ
หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยคาํนึงถงึราคาและลกัษณะของพสัดุซึง่อาจ
มผีลกระทบต่อการทีคู่ส่ญัญาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัติามสญัญาหรอื
กระทบต่อการจราจรแลว้แต่กรณี

ในกรณกีารจดัหาสิง่ของทีป่ระกอบกนัเป็นชดุ ถา้ขาดสว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไปแลว้
จะไมส่ามารถใชก้ารโดยสมบรูณ์ แมคู้ส่ญัญาจะสง่มอบสิง่ของภายในกาํหนดตามสญัญา แต่ยงัขาดสว่น
ประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบทีย่งัขาดนัน้เกนิกาํหนดสญัญาใหถ้อืวา่ไมไ่ดส้ง่มอบสิง่ของ
นัน้เลย ใหป้รบัเตม็ราคาของทัง้ชุด
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ในกรณทีีก่ารจดัหาสิง่ของคดิราคารวมทัง้คา่ตดิตัง้หรอืทดลองดว้ย ถา้ตดิตัง้หรอืทดลองเกนิ
กวา่กาํหนดตามสญัญาเป็นจาํนวนวนัเทา่ใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราทีก่าํหนดของราคาทัง้หมด

เมือ่ครบกาํหนดสง่มอบพสัดตุามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้ง
ถิน่รบีแจง้การเรยีกคา่ปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจากคูส่ญัญา และเมือ่คูส่ญัญาไดส้ง่มอบพสัดุใหห้น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่บอกสงวนสทิธกิารเรยีกคา่ปรบัในขณะทีร่บัมอบพสัดุนัน้ดว้ย

ข้อ 128  ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สง่สาํเนาสญัญา
หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื ซึง่มมีลูคา่ตัง้แต่หน่ึงลา้นบาทขึน้ไป ใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิหรอืสาํนกังาน
ตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณี และสรรพากรจงัหวดั ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง

9 ข้อ 129  สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืทีไ่ดล้งนามแลว้จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงมไิด ้เวน้แต่
การแก้ไขนั ้นจะเป็นความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทาํให้
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ตอ้งเสยีประโยชน์ ทัง้น้ี การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้ง
อยูภ่ายใตข้อบขา่ยของวตัถุประสงคข์องสญัญาหรอืขอ้ตกลงดว้ย โดยใหถ้อืปฏบิตั ิดงัน้ี

(1) ถา้งบประมาณดาํเนินการตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ตามขอ้ 57 ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้า
ฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะอนุมตัแิกไ้ขสญัญานัน้ได้

(2) ถา้งบประมาณดาํเนินการตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทีก่าํหนดใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนท้อง
ถิ่นไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายทัง้หมดหรอืบางส่วน ให้รายงานเหตุผลความจาํเป็นเพือ่ขอ
ทาํความตกลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั แต่ถา้มกีารเพิม่วงเงนิใหร้ายงานเหตุผลความจาํเป็นเสนอจงัหวดัเพือ่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่พจิารณาขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน

(3) ถา้งบประมาณดาํเนินการตัง้จ่ายจาก เงนิกูภ้ายในประเทศ หรอืเงนิช่วยเหลอื หรอืเงนิกู้
ใหป้ฏบิตัติาม (1) เวน้แต่จะมหีลกัเกณฑข์องแหลง่เงนินัน้ๆ กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเพิม่หรอื
ลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบของหรอืระยะเวลาในการทาํงานใหต้กลงพรอ้มกนัไป และเมือ่ได้
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ใหป้ฏบิตัติามขอ้ 128 ดว้ย

สาํหรบัการจดัหาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอยา่ง จะตอ้ง ไดร้บั
การรบัรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร ผูช้าํนาญการ หรอืผูท้รงคณุวุฒ ิซึง่รบัผดิชอบหรอืสามารถ
รบัรองคณุลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอ่สรา้ง หรอืงานเทคนคิเฉพาะอยา่งนัน้ แลว้แต่กรณดีว้ย

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงขา้งตน้ทีม่ผีลเป็นการเพิม่วงเงนิ ใหป้ฏบิตัติาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณดว้ย

ข้อ 130  ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณา ใชส้ทิธิ
บอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง ในกรณีทีม่เีหตุอนัเชื่อไดว้่า ผูร้บัจา้งไมส่ามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะ
เวลาทีก่าํหนด

การตกลงกบัคู่สญัญาทีจ่ะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาไดเ้ฉพาะกรณทีีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิาร  ราชการสว่นทอ้งถิน่
โดยตรง หรอืเพือ่แกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ในการทีจ่ะปฏบิตัติามสญัญา
หรอืขอ้ตกลงนัน้ต่อไป
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ข้อ 131  ในกรณทีีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมกีาร
ปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจาํนวนเงนิคา่ปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิคา่พสัดุหรอืคา่จา้งให้
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาดาํเนินการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง เวน้แต่คูส่ญัญาจะ
ไดย้นิยอมเสยีคา่ปรบัใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ ใหห้วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาผอ่นปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ทา่ทีจ่าํเป็น

ข้อ 132  การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้ก่คูส่ญัญา หรอืการขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรอืขอ้
ตกลงให้อยู่ในอาํนาจของหวัหน้าฝ่ายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพจิารณา แต่
ถา้วงเงนิในการสัง่การใหจ้ดัหาครัง้นัน้เกนิอาํนาจของหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ใหเ้สนอผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณา และใหพ้จิารณาไดต้ามจาํนวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จรงิเฉพาะ
กรณดีงัต่อไปน้ี

(1) เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
(2) เหตุสดุวสิยั
(3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดทีคู่่สญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย
ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ระบุไวใ้นสญัญากาํหนดใหคู้ส่ญัญาตอ้งแจง้เหตุดงั

กล่าว ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่เหตุนัน้ไดส้ิน้สดุลง หากมไิดแ้จง้
ภายในเวลาทีก่าํหนด คูส่ญัญาจะยกมากล่าวอา้ง เพือ่ขอลดหรอืงดคา่ปรบั หรอืขอขยายเวลาในภายหลงั
มไิด ้เวน้แต่กรณตีาม (1) ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้หรอืหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบดอียูแ่ลว้
ตัง้แต่ตน้

ข้อ 133  ในกรณทีีไ่มม่รีะเบยีบกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะและเป็นความจาํเป็น เพือ่ประโยชน์
แก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ะใชส้ทิธติามเงือ่นไขของสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืขอ้กฎหมาย
ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของกระทรวงมหาดไทยสัง่การไดต้ามความจาํเป็น

หลกัประกนั
3 ข้อ 134  หลกัประกนัซองหรอืหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อ

ไปน้ี
(1) เงนิสด
(2) เชค็ทีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เป็นเชค็ลงวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็นัน้ชาํระต่อเจา้หน้าที ่หรอืกอ่นวนันัน้ไม่

เกนิ 3 วนัทาํการ
(3) หนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด
(4) หนงัสอืคํ้าประกนัของบรรษทัเงนิทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรษิทัเงนิทุน หรอื

บริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิทัเงนิทุนทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ทีก่ระทรวงมหาดไทย

(5) พนัธบตัรรฐับาลไทย
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สาํหรบัการประกวดราคานานาชาต ิใหใ้ชห้นงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารในต่างประเทศทีม่ี
หลกัฐานด ีและหวัหน้าสว่นราชการเชื่อถอืเป็นหลกัประกนัซองไดอ้กีประเภทหน่ึง

ข้อ 135  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญาในขอ้ 134 ใหก้าํหนดมลูคา่เป็นจาํนวนเตม็
ในอตัรารอ้ยละหา้ของวงเงนิหรอืราคาพสัดุทีจ่ดัหาครัง้นัน้ แลว้แต่กรณ ีเวน้แต่การจดัหาพสัดุทีห่วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นเหน็ว่ามคีวามสาํคญัเป็นพิเศษ  จะกาํหนดอตัราสูงกว่า
รอ้ยละหา้แต่ไมเ่กนิรอ้ยละสบิกไ็ด้

ในการทาํสญัญาจดัหาพสัดทุีม่รีะยะเวลาผกูพนัตามสญัญาเกนิ 1 ปี และพสัดุนัน้ไมต่อ้งมี
การประกนัเพือ่ความชาํรดุบกพรอ่ง เชน่ พสัดุใชส้ิน้เปลอืง ใหก้าํหนดหลกัประกนัในอตัรารอ้ยละหา้ของ
ราคาพสัดุทีส่ง่มอบในแต่ละปีของสญัญา โดยใหถ้อืวา่หลกัประกนัน้ีเป็นการคํ้าประกนัตลอดอายสุญัญา และ
หากในปีต่อไปราคาพสัดุทีส่ง่มอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ใหป้รบัปรุงหลกัประกนัตามอตัราสว่นที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ก่อนครบรอบปี ในกรณทีีห่ลกัประกนัตอ้งปรบัปรงุในทางทีเ่พิม่ขึน้และคูส่ญัญาไมนํ่าหลกั
ประกนัมาเพิม่ใหค้รบจาํนวนภายใน 15 วนัก่อนการสง่มอบพสัดุงวดสดุทา้ยของปีนัน้ใหห้น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่หกัจากเงนิคา่พสัดุงวดสดุทา้ยของปีนัน้ทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะตอ้ง
จา่ยใหเ้ป็นหลกัประกนัในสว่นทีเ่พิม่ขึน้

การกาํหนดหลกัประกนัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสาร
สอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาและหรอืในสญัญาดว้ย

ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาหรอืคูส่ญัญาวางหลกัประกนัทีม่มีลูคา่สงูกว่าทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ
เอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคา หรอืสญัญา ใหอ้นุโลมรบัได้

ข้อ 136  ในกรณทีีส่ว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หรอืรฐัวสิาหกจิ
เป็นผูเ้สนอราคาหรอืเป็นคูส่ญัญาไมต่อ้งวางหลกัประกนั

3 ข้อ  137  ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่คนืหลกัประกนัใหแ้กผู่เ้สนอราคา คูส่ญัญา
หรอืผูค้ํ้าประกนัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

(1) หลกัประกนัซองใหค้นืใหแ้กผู่เ้สนอราคาหรอืผูค้ํ้าประกนัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้
พจิารณาในเบื้องต้นเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที่คดัเลอืกไวซ้ึ่งเสนอราคาตํ่าสุด ไม่เกนิ 3 ราย
ใหค้นืไดต่้อเมือ่ไดท้าํสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้

(2) หลกัประกนัสญัญาใหค้นืใหแ้กคู่ส่ญัญาหรอืผูค้ํ้าประกนัโดยเรว็ และอยา่งชา้ตอ้ง ไมเ่กนิ
15 วนั นบัแต่วนัทีคู่ส่ญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้

การจดัหาทีไ่มต่อ้งมกีารประกนัเพือ่ความชาํรดุบกพรอ่ง ใหค้นืหลกัประกนัใหแ้ก่คูส่ญัญา
หรอืผูค้ํ้าประกนัตามอตัราสว่นของพสัดุ ซึง่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัมอบไวแ้ลว้  แต่ทัง้น้ี
จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาและในสญัญาดว้ย

การคืนหลักประกันที่ เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ในกรณทีีผู่เ้สนอราคา หรอืคูส่ญัญาไมม่ารบั
ภายในกาํหนดเวลาขา้งตน้ ใหร้บีสง่ตน้ฉบบัหนงัสอืคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรอืคูส่ญัญา โดยทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนโดยเรว็  พรอ้มกบัแจง้ใหธ้นาคาร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรษิทั
เงนิทุน หรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ผูค้ํ้าประกนัทราบดว้ย
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ส่วนท่ี 8
การลงโทษผูท้ิ้งงาน

7 ข้อ 138  เมือ่ปรากฏกรณใีดกรณหีน่ึง  ดงัต่อไปน้ี
(1)  ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไมย่อ่มไปทาํสญัญา หรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีห่น่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด
(2)  เมือ่คูส่ญัญาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  หรอืผูร้บัจา้งช่วงทีห่น่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อนุญาตใหร้บัชว่งงานได ้ ไมป่ฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้
(3)  พสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้งทาํ  เกดิขอ้บกพรอ่งขึน้ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงและไมไ่ดร้บัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งจากผูจ้าํหน่าย ผูร้บัจา้ง หรอืคู่สญัญา หรอืพสัดุทีซ่ือ้
หรอืจา้งไมไ่ดม้าตรฐานหรอืวสัดทุีใ่ชไ้มไ่ดม้าตรฐานหรอืไมค่รบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ทาํใหง้านบกพรอ่งเสยีหายอยา่งรา้ยแรง หรอื

(4) สาํหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค  หากปรากฏวา่พสัดุหรอืวสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้ง หรอืใช้
โดยผูร้บัจา้งชว่งทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อนุญาตใหร้บัชว่งงานได ้มขีอ้บกพรอ่ง  หรอืไมไ่ด้
มาตรฐานหรอืไมค่รบถว้นตาม (3)

ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทาํรายงานไปยงัผูว้่าราชการ
จงัหวดัโดยเรว็ เพือ่พจิารณาใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ผูจ้าํหน่าย ผูร้บัจา้ง คูส่ญัญาหรอื  ผูร้บัจา้งชว่งที่
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อนุญาตใหร้บัชว่งงานได ้เป็นผูท้ิง้งาน แลว้แต่กรณี  พรอ้มทัง้เสนอ
ความเหน็ของตนเพือ่ประกอบการพจิารณาของผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย

เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่  การกระทาํตาม (1) (2) (3) และ (4) เป็นการ
กระทาํโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร  และบุคคลดงักลา่วสมควรเป็นผูท้ิง้งาน  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหบุ้คคล
ดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน แลว้สง่ชื่อบุคคลนัน้ไปยงัปลดักระทรวงมหาดไทยเพือ่สง่ชื่อผูท้ิง้งานดงักล่าวใหป้ลดั
สาํนกันายกรฐัมนตรพีจิารณาแจง้เวยีนใหส้ว่นราชการอื่นทราบ รวมทัง้แจง้ใหผู้ท้ ิง้งานรายนัน้ทราบทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนดว้ย

ข้อ 138/1 เมือ่ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีจง้เวยีนรายชื่อผูท้ิง้งานใหส้ว่นราชการต่างๆ
ทราบแลว้  ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยแจง้เวยีนใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบและหา้ม
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ก่อนิตสิมัพนัธก์บัผูท้ิง้งาน  เวน้แต่จะไดร้บัการแจง้เวยีน เพกิถอนการ
เป็นผูท้ิง้งาน

การหา้มหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ก่อนิตสิมัพนัธก์บัผูท้ิง้งานตามวรรคแรกใหใ้ช้
บงัคบักบับุคคลตามขอ้ 138/5 วรรคสอง และวรรคสามดว้ย

บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามขอ้กาํหนด
ในส่วนน้ี ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สัง่ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั ้นเป็นผู้ทิ้ ง
งานใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ตดัรายชือ่บุคคลดงักลา่วออกจากรายชือ่ผูม้ ี
สทิธไิดร้บัการคดัเลอืกหรอืยกเลกิการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองาน หรอื ยกเลกิการลง
นามในสญัญาซื้อหรอืจา้งที่ไดก้ระทาํก่อนการสัง่การของผูว้่าราชการจงัหวดั เวน้แต่ ในกรณีที่หวัหน้าฝ่าย
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บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นพจิารณาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ แก่หน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่นอย่างยิง่ หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นจะไม่ตดัรายชื่อ
บุคคลดงักลา่วออกจากรายชือ่ผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืก หรอืจะไมย่กเลกิการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรอืเสนองานหรอืจะไม่ยกเลกิการลงนามในสญัญาซื้อหรอืจา้ง ที่ไดท้าํก่อนการสัง่การของผูว้่าราชการ
จงัหวดักไ็ด้

ข้อ 138 /2  ในกรณกีารจา้งทีป่รกึษาหรอืการจา้งออกแบบและควบคมุงาน หากตรวจสอบแลว้
ปรากฏวา่  ผลจากการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวมขีอ้บกพรอ่ง ผดิพลาด หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อยา่งรา้ยแรง  ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่ทาํรายงานเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาใหคู้ส่ญัญานัน้เป็นผูท้ิง้งาน

การพจิารณาสัง่ใหคู้่สญัญาเป็นผูท้ิง้งานตามวรรคหนึ่ง ใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสอง และ
วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ข้อ 138/3 ในการจดัหาพสัดตุามระเบยีบน้ี หากมเีหตุอนัควรสงสยัปรากฏในภายหลงัวา่
ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายหนึ่งหรอืหลายราย  ไมว่า่จะเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีไ่ดร้บั
คดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรอืกระทาํการโดยไม่
สจุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลอื่นมาเสนอราคาแทนให้
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัขอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิวา่บุคคลดงักลา่วสมควร
เป็นผูท้ิง้งานหรอืไม ่ โดยมหีนงัสอืแจง้เหตุทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สงสยัไปยงั ผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานทีถู่กสงสยัทราบ  พรอ้มทัง้ใหช้ีแ้จงรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิภายในเวลาทีห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด  แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 15 วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่

เมือ่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัคาํชีแ้จงจากผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่ก
สงสยัตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทาํรายงานไปยงัผู้
ว่าราชการจังหวัด พร้อมทัง้เสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด
วา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิง้งานหรอืไม่

หากผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่กสงสยั ไมช่ีแ้จงภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหถ้อืวา่มเีหตุอนัควรเชื่อไดว้า่มกีารกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรอืมกีารกระ
ทาํโดยไมส่จุรติ  ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั
พรอ้มทัง้เสนอความเหน็เพือ่พจิารณาใหผู้น้ัน้เป็นผูท้ิง้งาน

การพจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูท้ิง้งานตามวรรคสองและวรรคสาม ใหนํ้า
ความในขอ้ 138 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ข้อ 138/4 ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีร่ว่มกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระทาํการโดยไม่สุจรติรายใด ซึ่งมใิช่เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระทาํดงักล่าว
ไดใ้หค้วามรว่มมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหห้วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน
รายนัน้ไดร้บัการยกเวน้ทีจ่ะไมเ่ป็นผูท้ิง้งานได ้โดยแสดงเหตุผลหรอืระบุเหตุผลไวใ้นการเสนอความเหน็
หรอืในการสัง่การ แลว้แต่กรณี
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ข้อ 138/5   ในกรณทีีนิ่ตบุิคคลใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามขอ้ 138 ขอ้ 138/2 หรอื
ขอ้ 138/3 ถา้การกระทาํดงักล่าวเกดิจากหุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการ
ดาํเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลนัน้ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหบุ้คคลดงักลา่วเป็นผูท้ิง้งานดว้ย

ในกรณีที่ นิติบุคคลรายใดถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิ้ งงานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรือข้อ 138/3
ใหค้าํสัง่ดงักลา่วมผีลไปถงึนิตบุิคคลอืน่ทีด่าํเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั ซึง่มหีุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้
บรหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลนัน้เป็นบุคคลเดยีวกนักบัหุน้สว่นผูจ้ดัการ
กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพจิารณาให้
เป็นผูท้ิง้งานดว้ย

ในกรณทีีบุ่คคลธรรมดารายใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามขอ้ 138 ขอ้ 138/2 หรอื ขอ้ 138/3
ใหค้าํสัง่ดงักล่าวมผีลไปถงึนิตบุิคคลอื่นทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเสนองาน ซึง่มบุีคคลดงักล่าวเป็นหุน้สว่นผู้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิกรรมของนิตบุิคคลนัน้ดว้ย

ข้อ 138/6 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี  เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
อนัควรสงสยัวา่มกีารกระทาํตามขอ้ 138  ขอ้ 138/2 หรอืขอ้ 138/3  และผูว้า่ราชการจงัหวดัยงัไมไ่ดร้บั
รายงานจากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  อาจเรยีกให้
ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ผูจ้าํหน่าย  ผูร้บัจา้ง  คูส่ญัญา  ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่ขีอ้เทจ็จรงิอนัควรสงสยั
วา่มกีารกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรอืกระทาํการโดยไมส่จุรติมาชีแ้จงขอ้
เทจ็จรงิต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั  ทัง้น้ีโดยมหีนงัสอืแจง้เหตุทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัสงสยัไปยงับุคคลดงักล่าว
พรอ้มทัง้แจง้ใหบุ้คคลนัน้ชีแ้จงรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิภายในเวลาทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดักาํหนด แต่ตอ้งไม่
น้อยกวา่ 15 วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูว้่าราชการจงัหวดั

เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดร้บัคาํชีแ้จงจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ผูจ้าํหน่าย ผูร้บัจา้ง คูส่ญัญา
ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่กสงสยัตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาคาํชีแ้จง    ดงั
กล่าว  หากคาํชีแ้จงไมม่เีหตุผลรบัฟงัได ้ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาใหบุ้คคลดงักลา่วเป็นผูท้ิง้งาน
และใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

หากผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ผูจ้าํหน่าย  ผูร้บัจา้ง  คูส่ญัญา  ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีถู่ก
สงสยัตามวรรคหน่ึง  ไมช่ีแ้จงภายในกาํหนดเวลาทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัไดก้าํหนดไว ้ ใหถ้อืว่ามเีหตุอนัควร
เชือ่ได้ว่ามกีารกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืมกีารกระทาํโดยไม่สุจรติ
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน  และใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสามมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม

หมวด 3
การควบคมุและการจาํหน่ายพสัดุ

ส่วนท่ี 1
การยืม

ข้อ 139  การใหย้มืหรอืนําพสัดไุปใชใ้นกจิการซึง่มใิชเ่พือ่ประโยชน์ของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํมไิด้
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ข้อ 140  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรปู ใหผู้ย้มืทาํหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แสดงเหตุผลและกาํหนดวนัสง่คนื โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1) การใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการยมืจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หย้มื

(2) การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เดยีวกนั   จะ
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าหน่วยงานซึง่รบัผดิชอบพสัดุนัน้ แต่ถา้ยมืไปใชน้อกสถานทีห่น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

ข้อ 141  ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรปูจะตอ้งนําพสัดนุัน้มาสง่คนืใหใ้นสภาพทีใ่ชก้ารได้
เรยีบรอ้ย หากเกดิชาํรดุเสยีหาย หรอืใชก้ารไมไ่ด ้หรอืสญูหายไปใหผู้ย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซม ใหค้งสภาพ
เดมิโดยเสยีคา่ใชจ้า่ยของตนเอง หรอืชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและสภาพอยา่งเดยีวกนั
หรอืชดใชเ้ป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยูใ่นขณะยมืตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

ข้อ 142  การยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืงของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นหรอื
สว่นราชการ ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะเมือ่ผูย้มืมคีวามจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดนุัน้เป็นการรบีดว่น จะดาํเนินการจดัหา
ไดไ้มท่นัการและหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หย้มืมพีสัดุนัน้ๆ พอทีจ่ะใหย้มืได ้โดยไมเ่ป็นการ
เสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ของตน และใหม้หีลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้น้ี
โดยปกตผิูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัดุเป็นประเภท ชนิด และปรมิาณเชน่เดยีวกนั สง่คนืใหห้น่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หย้มื

ข้อ 143  เมือ่ครบกาํหนดยมื ใหผู้ใ้หย้มืหรอืผูร้บัหน้าทีแ่ทนมหีน้าทีต่ดิตามทวงพสัดุทีใ่หย้มื
ไปคนืภายใน 7 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด

ส่วนท่ี 2
การควบคมุ

การเกบ็รกัษาพสัดุ
ข้อ 144  พสัดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไมว่า่จะไดม้าดว้ยประการใด ใหอ้ยู่

ในความควบคุมตามระเบยีบน้ี เวน้แต่มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยหรอืกฎหมายกาํหนดไว ้เป็นอยา่งอื่น
ข้อ 145  เมือ่เจา้หน้าทีพ่สัดไุดร้บัมอบแลว้ ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี
(1) ลงบญัชหีรอืทะเบยีนเพือ่ควบคุมพสัดุ แลว้แต่กรณ ีแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม

ตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด โดยใหม้หีลกัฐานการรบัเขา้บญัชหีรอืทะเบยีนไวป้ระกอบรายการดว้ย
สาํหรบัพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชเีดยีวกนักไ็ด้
(2) เกบ็รกัษาพสัดุใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชี

หรอืทะเบยีน

การเบิก   -   จ่ายพสัดุ  
ข้อ 146  การเบกิพสัดจุากหน่วยพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  ใหห้วัหน้า

หน่วยงานทีต่อ้งใชพ้สัดุนัน้เป็นผูเ้บกิ
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ใหห้วัหน้าหน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุเป็นผูส้ ัง่จา่ยพสัดแุลว้แต่กรณี
ข้อ 147  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

แลว้ลงบญัชหีรอืทะเบยีนทุกครัง้ทีม่กีารจ่าย และเกบ็ใบเบกิจา่ยไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย

การตรวจสอบพสัดปุระจาํปี
ข้อ 148 ก่อนสิน้เดอืนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มใิชเ่จา้หน้าทีพ่สัดุคนหน่ึงหรอื
หลายคนตามความจาํเป็น เพือ่ตรวจสอบการรบัจา่ยพสัดุงวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคมปีก่อนจนถงึวนัที ่30
กนัยายนปีปจัจุบนั และตรวจนบัพสัดุประเภททีค่งเหลอือยูเ่พยีงวนัสิน้งวดนัน้

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ริม่ดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรก
ของเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป วา่การรบัจา่ยถูกตอ้งหรอืไม ่พสัดุคงเหลอืมตีวัอยูต่รงตามบญัชหีรอืทะเบยีน
หรอืไม ่มพีสัดุใดชาํรุด เสือ่มคุณภาพ หรอืสญูไป เพราะเหตุใด หรอืพสัดุใดไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป
แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วต่อผูแ้ต่งตัง้ภายใน 30 วนัทาํการ นบัแต่วนัเริม่ดาํเนินการ
ตรวจสอบพสัดุนัน้

เมือ่ผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัรายงานจากเจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบแลว้ ใหส้ง่สาํเนารายงานไปยงั
สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ี1 ชุด

ข้อ 149 เมือ่หวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัรายงานดงั
กล่าวตามขอ้ 148 และปรากฏวา่มพีสัดชุาํรุด เสือ่มสภาพ หรอืสญูไป หรอืไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป
กใ็หแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จรงิขึน้คณะหน่ึง โดยใหนํ้าความในขอ้ 28 และขอ้ 29 มาใชโ้ดย
อนุโลม  เวน้แต่กรณทีีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  เป็นการเสือ่มสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกต ิหรอืสญู
ไปตามธรรมชาต ิใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาสัง่การใหด้าํเนิน
การจาํหน่ายต่อไปได้

ถา้ผลการพจิารณาปรากฏวา่ จะตอ้งหาตวัผูร้บัผดิทางละเมดิ ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป

ส่วนท่ี 3
การจาํหน่าย

ข้อ 150  หลงัจากการตรวจสอบแลว้ พสัดุใดหมดความจาํเป็นหรอืหากใชร้าชการต่อไปจะ
สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ยมาก ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุเสนอรายงานต่อหวัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่ เพือ่พจิารณาสัง่ใหด้าํเนินการตามวธิกีารอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี

(1) ขาย ใหด้าํเนินการขายโดยวธิทีอดตลาดกอ่น แต่ถา้ขายโดยวธิทีอดตลาดแลว้ไมไ่ดผ้ลดี
ใหนํ้าวธิทีีก่าํหนดเกีย่วกบัการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แต่การขายพสัดุครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวม
กนัไมเ่กนิ 100,000 บาท จะขายโดยวธิตีกลงราคาโดยไมต่อ้งทอดตลาดก่อนกไ็ด้
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การขายใหแ้ก่สว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หน่วยงานอื่น ซึง่มี
กฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7)  แหง่ประมวลรษัฎากร ใหข้ายโดยวธิตีกลงราคา

(2) แลกเปลีย่น ใหด้าํเนินการตามวธิกีารแลกเปลีย่นทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี
(3) โอน ใหโ้อนแก่สว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หน่วยงานอื่นซึง่มี

กฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47(7) แหง่ประมวลรษัฎากร ทัง้น้ีใหม้หีลกัฐานการสง่มอบไวต่้อกนัดว้ย

(4) แปรสภาพหรอืทาํลาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
กาํหนด

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีห่วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การ

ข้อ 151  เงนิทีไ่ดจ้ากการจาํหน่ายพสัด ุใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิี
การงบประมาณหรอืขอ้ตกลงในสว่นทีใ่ชเ้งนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอื แลว้แต่กรณี

การจาํหน่ายเป็นสญู
ข้อ 152  ในกรณทีีพ่สัดุสญูไปโดยไมป่รากฏตวัผูร้บัผดิหรอืมตีวัผูร้บัผดิแต่ไมส่ามารถชดใช้

ตามหลกัเกณฑเ์รือ่งความรบัผดิทางแพง่ หรอืมตีวัพสัดอุยูแ่ต่ไมส่มควรดาํเนินการตามขอ้ 150 ใหจ้าํหน่าย
พสัดุนัน้เป็นสญู ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1) ถา้พสัดุนัน้มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ 200,000 บาท ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

(2) ถา้พสัดุนัน้มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัเกนิ 200,000 บาท ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผู้
พจิารณาอนุมตัิ

การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน
ข้อ 153 เมือ่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 150 หรอืขอ้ 152 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุลงจา่ยพสัดนุัน้

ออกจากบญัชหีรอืทะเบยีนทนัท ีแลว้แจง้ใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิหรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ
ภมูภิาค แลว้แต่กรณี ทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนัน้

สาํหรบัพสัดุซึง่ตอ้งจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหแ้จง้แก่นายทะเบยีนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาํหนดดว้ย

ข้อ 154 ในกรณทีีพ่สัดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เกดิการชาํรดุ เสือ่มคณุภาพ
หรอืสญูไป หรอืไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป ก่อนมกีารตรวจสอบตามขอ้ 148 และไดด้าํเนินการตาม
หลกัเกณฑ์เรื่องความรบัผดิทางแพ่ง หรอืระเบยีบน้ีโดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้วถ้าหลกัเกณฑ์
ความรบัผดิชอบของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ในทางแพง่มไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ใหด้าํเนินการตามขอ้ 150 ขอ้
152 และขอ้ 153 โดยอนุโลม
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หมวด 4
เบด็เตลด็

9 ข้อ 155 การใหบุ้คคลใดใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บัสทิธใิดๆ อนัเกีย่วกบัพสัดุประเภททีด่นิหรอื
สิง่ก่อสรา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้

ข้อ 156 ผูเ้ช่าพสัดุประเภทที่ดนิหรอืสิง่ก่อสรา้งของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น
ทีป่ระสงคจ์ะนําสทิธกิารเชา่พสัดดุงักลา่วไปกอ่หน้ีผกูพนัใด  ๆใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณา ดงัน้ี

(1) เหตุผลความจาํเป็นของผูเ้ชา่
(2) การกระทาํดงักล่าว หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่มไิดเ้สยีประโยชน์
เมือ่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาเหน็สมควร กใ็หร้ายงานเสนอผูว้า่

ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุมตัิ
ข้อ 157 การต่อเตมิ ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนสว่นใดสว่นหน่ึงในพสัดขุองหน่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่ ประเภทอาคารหรอืสว่นประกอบ ซึง่เป็นสว่นเลก็น้อย เพือ่ประโยชน์แหง่ความมัน่คง
แขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสขุ การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง
การสถาปตัยกรรม และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูอ้นุมตัิ

หมวด 5
บทเฉพาะกาล

9 ข้อ 158 (ยกเลกิ)  
ข้อ 159 รายชือ่ผูท้ิง้งานทีม่อียูก่อ่นระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหถ้อืวา่เป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบน้ีดว้ย
สาํหรบัการพจิารณาลงโทษผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไมย่อมไปทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ภายในเวลาทีก่าํหนด หรอืคูส่ญัญาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไมป่ฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง
นัน้ โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ซึง่พฤตกิารณ์ดงักล่าวเกดิขึน้กอ่นทีร่ะเบยีบน้ีจะใชบ้งัคบั ใหพ้จิารณาสัง่การ
ตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ

ข้อ 160 การพสัดุใดที่อยู่ในระหว่างดาํเนินการและยงัไม่แล้วเสร็จในวนัที่ระเบียบฉบบัน้ี
ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการต่อไปตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ ตามขัน้ตอนนัน้
และใหถ้อืวา่ไมข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี สาํหรบัขัน้ตอนต่อไปใหป้ฏบิตัติามความในระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 2  กนัยายน  พ.ศ. 2535

พลตํารวจเอก     เภา  สารสนิ
                                                                        (เภา  สารสนิ)
                                                           รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย
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2 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2539 มผีลใชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2539

3 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2541 ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 115 ตอนพเิศษ 8 ง ลงวนัที ่23 มกราคม 2541 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2541

4 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2541 ประการในราช
กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 115 ตอนพเิศษ 61 ง ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2541 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2541

5 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2541 ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 115 ตอนพเิศษ 76 ง ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2541 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2541 

6 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543 ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 117 ตอนพเิศษ 83 ง ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2543 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่23 สงิหาคม 2543 

7 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2545 ประกาศในราช

กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 119 ตอนพเิศษ 60 ง ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2545 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม 2545
8 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2547 ประกาศในราช

กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพเิศษ 132 ง ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2547  มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2547
9 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2553 ประกาศในราช

กจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 127 ตอนพเิศษ 80 ง ลงวนัที ่28 มถุินายน 2553  มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่27 ตุลาคม 2553
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