
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการพสัดขุองหนวยการบรหารราชการสวนท้องถน  พ่ ่ ่ิ ิ่ .ศ. 2535 

แก้ไขเพมเตม ิ่ ิ (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  

 
 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสยีใหมใ่หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจจุบนัั  

9 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่ง
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แหง่พระราชบญัญตัสิภาตําบลและ
องค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบยีบไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535” 

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

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2528   
(2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2532 
(3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการซือ้ การจา้ง และการจา้งทีป่รกึษา

ภายใตโ้ครงการทีด่าํเนินการดว้ยเงนิกูจ้ากต่างประเทศของเทศบาลและเมอืงพทัยา พ.ศ. 2528  
บรรดาระเบียบ ข้อบังคบั คําสัง่ หรือหนังสือสัง่การอื่นใด ที่ขดัหรือแย้งกับ

ระเบยีบน้ีหรอืทีม่กีาํหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
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9 ข้อ 4 ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหม้อีํานาจ
ตคีวามวนิิจฉยัปญหาั  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธี
ปฏบิตัทิีก่าํหนดในวรรคหนึ่ง ใหข้อทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏบิตั ิ
 ปลดักระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอ้ธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ หรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั กไ็ด ้
 

หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

สวนท่ี ่ 1 
นยามิ  

 
9 ข้อ 5 ในระเบยีบน้ี 

“การพสัด”ุ หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซือ้ การจา้ง การจา้งทีป่รกึษาการ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการ
ดาํเนินการอื่นๆ ทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 

“พสัดุ” หมายความว่า วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง ที่กําหนดไว้ใน
หนงัสอืการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรอืการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามสญัญา
เงนิกูจ้ากต่างประเทศ 

“การซ้ือ” หมายความว่า การซื้อพสัดุทุกชนิดทัง้ทีม่กีารตดิตัง้ ทดลอง และ
บรกิาร          ทีเ่กีย่วเน่ืองอื่นๆ แต่ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจ้าง” ใหห้มายความรวมถงึ การจา้งทําของและการรบัขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละการจา้งเหมาบรกิาร แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ การรบัขนในการเดนิทางไปราชการตามระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ การจา้งทีป่รกึษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

“การจ้างท่ีปรึกษา” หมายความว่า การจา้งบรกิารจากทีป่รกึษา แต่ไมร่วมถงึ
การจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ 

"การจ้างออกแบบและควบคมุงาน" หมายความว่า การจา้งบรกิารจากนิติ
บุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบรกิารด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารดว้ยเงนิงบประมาณ 
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“เงนงบประมาณิ ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจา่ยเพิม่เตมิ แต่ไมร่วมถงึเงนิกู ้และเงนิชว่ยเหลอืตามระเบยีบน้ี 

“เงนนอกงบประมาณิ ” หมายความว่า เงนิทีห่น่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่จดัหารายไดเ้ป็นครัง้คราวหรอืมผีูอุ้ทศิใหเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง 

“เงนกู้ิ ” หมายความวา่ เงนิกูจ้ากต่างประเทศ 
“เงนชวยเหลือิ ่ ” หมายความว่า เงนิที่ได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาล

ต่างประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทัง้ใน
ระดบัรฐับาลและทีม่ใิชร่ะดบัรฐับาล มลูนิธหิรอืเอกชนต่างประเทศ 

“โรงงานท่ีได้รบัการรบัระบบคณุภาพ” หมายความว่า โรงงานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 9001 หรอื มอก. 9002 ในกจิการและขอบขา่ยที่
ไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

“อาคาร” หมายความว่า สิง่ปลูกสรา้งถาวรทีบุ่คคลอาจเขา้อยู่หรอืใชส้อยได ้
เช่น อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรยีน สนามกฬีา หรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่นที่มลีกัษณะ
ทาํนองเดยีวกนั และรวมตลอดถงึสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ซึง่สรา้งขึน้เพื่อประโยชน์ใชส้อยสาํหรบัอาคาร
นัน้ๆ เชน่ เสาธง รัว้ ทอ่ระบายน้ํา หอถงัน้ํา ถนน ประปา และสิง่อื่นๆ ซึง่เป็นสว่นประกอบของต
อาคาร เชน่ เครือ่งปรบัอากาศ ลฟิต ์เฟอรนิ์เจอร ์ฯลฯ 

“พสัดท่ีุผลตในประเทศิ ” หมายความว่า ผลติภณัฑท์ีผ่ลติสาํเรจ็รปูแลว้ โดย
สถานทีผ่ลติตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

“กจการของคนไทยิ ” หมายความว่า กจิการทีเ่ป็นของบุคคลธรรมดาหรอืนิติ
บุคคลสญัชาตไิทย 

“ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิ หรอื
สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ั

รวมทัง้ให้บรกิารด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวจิยั แต่ไม่รวมถึงการ
ใหบ้รกิารออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิงบประมาณ 

“ท่ีปรึกษาไทย” หมายความว่า ทีป่รกึษาทีม่สีญัชาตไิทย และไดจ้ดทะเบยีนไว้
กบัศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษาของกระทรวงการคลงั 
 “หนวยการบรหารราชการสวนท้องถน่ ่ิ ิ่ ” หมายความว่า องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนตําบล ทัง้น้ี ใหห้มายความรวมถงึกจิการพาณิชยข์อง
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

 “หวัหน้าฝ่ายบรหารของหนวยการบรหารราชการสวนท้องถนิ ิ ิ่่ ่ ” หมายถงึ 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั นายกเทศมนตร ีและนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
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 “ข้าราชการสวนท้องถน่ ิ่ ” หมายความว่า ขา้ราชการ หรอืพนักงานองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

“รฐัวสาหกจิ ิ ” หมายความว่า รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 
 “หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด”ุ หมายความวา่ หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอืแผนกที่
ปฏิบตัิงานในสายงานที่เกี่ยวกบัการพสัดุ หรอืขา้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รบัแต่งตัง้จาก
หวัหน้าฝาย่ บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ 
แลว้แต่กรณ ี

“เจ้าหน้าท่ีพสัด”ุ หมายความว่า เจา้หน้าทีซ่ึง่ดาํรงตําแหน่งทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบั
การพสัดุ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หรอืไดร้บัมอบหมายจากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่ใหม้หีน้าทีห่รอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพสัดุตามระเบยีบน้ี 
“ผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูส้ ัง่จ้าง” หมายความว่า ผูม้อีาํนาจสัง่อนุญาตใหซ้ือ้หรอืจา้งตาม

ระเบยีบน้ี 
“ผูอ้าํนวยการโครงการ” หมายความว่า ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหม้ี

หน้าที่ร ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงิน
ชว่ยเหลอื 

 “ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์รวมกนั่ ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิติ
บุคคล      ทีเ่ขา้เสนอราคาขายในการซือ้พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเขา้
เสนอราคา เพื่อรบัจา้งทําพสัดุ หรอืเขา้เสนองานเพื่อรบัจา้งเป็นที่ปรกึษา หรอืรบัจา้งออกแบบ
และควบคุมงาน ใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยทางตรง
หรอืทางอ้อมในกจิการของบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอื่นที่เขา้เสนอราคาหรอืเขา้เสนองาน
ใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั 

การมสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล
ดงักล่าวขา้งต้น ไดแ้ก่ การทีบุ่คคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบรหิาร โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ   ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจในการดําเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรอืของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง มอีาํนาจหรอืสามารถใชอ้าํนาจในการบรหิารจดัการกจิการของบุคคลธรรมดาหรอื
ของนิตบุิคคลอกีรายหน่ึงหรอืหลายรายทีเ่สนอราคาหรอืเสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่นัน้ ในคราวเดยีวกนั 

(2) มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิทุน โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืผู้
เป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัจํากดัหรอื
บรษิทัมหาชน จํากดั เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเป็นผูถ้อืหุน้
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รายใหญ่ ในบรษิทัจํากดัหรอืบรษิัทมหาชนจํากดั อกีรายหนึ่งหรอืหลายรายที่เสนอราคาหรอื
เสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั 

คาํว่า “ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่” ใหห้มายความว่า ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละยีส่บิหา้
ในกิจการนัน้หรอืในอตัราอื่น ตามที่ปลดักระทรวงมหาดไทยเหน็สมควรประกาศกําหนด
สาํหรบักจิการบางประเภทหรอืบางขนาด 

(3) มคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะไขวก้นัระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ดัการ 
หุน้สว่น      ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการดาํเนินงานในกจิการของ
บุคคลธรรมดา หรอืของนิติบุคคลรายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรอืหา้งหุน้ส่วน
จาํกดั หรอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั อกีรายหน่ึงหรอืหลายราย
ทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั หรอื
ในนยักลบักนั 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรอืการเข้าถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นของคู่
สมรส หรอืบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลใน (1) (2) หรอื (3) ใหถ้อืว่าเป็นการดํารง
ตําแหน่ง การเป็นหุน้สว่น หรอืการถอืหุน้ของบุคคลดงักล่าว 

ในกรณบุีคคลใดใชช้ื่อบุคคลอื่นเป็นผูจ้ดัการ หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ     
ผูบ้รหิาร ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้โดยทีต่นเองเป็นผูใ้ชอ้ํานาจในการบรหิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืเป็น
หุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิของหา้งหุน้สว่น หรอืบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่
กรณีและหา้งหุน้สว่น หรอืบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรอื
เสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ในคราวเดยีวกนั ใหถ้อืว่าผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานนัน้ มคีวามสมัพนัธก์นัตาม (1) (2) หรอื (3) แลว้แต่กรณ ี

“การขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเป็นธรร่ ่ ม” หมายความว่า การทีผู่้
เสนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายหนึ่งหรอืหลายรายกระทาํการอยา่งใดๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรอืเป็น
อุปสรรคหรอืไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา หรอืเสนองานต่อ
หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกนั หรอืโดยการให ้ขอให ้
หรอืรบัว่าจะให ้เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ หรอืทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด หรอืใช้กําลงั
ประทุษรา้ยหรอืขม่ขูว่่าจะใชก้ําลงัประทุษรา้ย หรอืแสดงเอกสารเป็นเทจ็ หรอืกระทําการใดโดย
ทุจรติ ทัง้น้ี โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้สนอราคา หรอืผู้เสนองาน
ด้วยกนั หรอืเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู ้เสนอราคา หรอืผู ้เสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู ้มสีทิธิทํา
สญัญากบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ หรอืเพื่อหลกีเลีย่งการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม หรอืเพื่อให้เกิดความได้เปรยีบหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นโดยมใิช่เป็นไปใน
ทางการประกอบธุรกจิปกต ิ

“เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบติั” หมายความวา่ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาตามขอ้ 35 คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ 43 
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คณะกรรมการดาํเนินการจ้างทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 81 คณะกรรมการดาํเนินการจา้ง
โดยวธิคีดัเลอืก ตามขอ้ 96 คณะกรรมการดําเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจํากดัขอ้กําหนด
ตามขอ้ 99 หรอืผูว้่าจา้งในกรณีการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิพีเิศษทีเ่ป็นการว่าจา้ง
โดยการประกวดแบบตามขอ้ 100 (2) 

“งานกอสร้างสา่ ธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสรา้ง ซ่อมแซม และ
บํารุงรกัษางานอนัเกี่ยวกบัการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา้

ระบบการขนสง่ปิโตรเลยีมโดยทางทอ่ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ดาํเนินการ
ในระดบัพืน้ดนิ ใตพ้ืน้ดนิ หรอืเหนือพืน้ดนิ 

 
สวนท่ี ่ 2 

การใช้บงัคบัและการมอบอาํนาจ 
 

ข้อ 6 ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบัแก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ดาํเนินการ
เกี่ยวกบัการพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื เงนินอกงบประมาณ เงนิยมืเงนิ
สะสม เวน้แต่ไดม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

3 ข้อ 7 ผูม้อีาํนาจดาํเนินการตามระเบยีบน้ีจะมอบอาํนาจเป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูด้าํรง
ตําแหน่งใดกไ็ด ้โดยคาํนึงถงึระดบั ตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ
เป็นสาํคญั 

เมื่อมกีารมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูร้บัมอบอํานาจมหีน้าทีต่อ้งรบัมอบอํานาจ
นัน้ และจะมอบอาํนาจนัน้ใหแ้ก่ผูด้าํรงตําแหน่งอื่นต่อไปไมไ่ด ้

เพื่อความคล่องตัวในการจดัหา ให้หวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่ มอบอํานาจในการสัง่การ และดําเนินการจดัหาใหแ้ก่ผูด้ํารงตําแหน่งรองลง
ไปเป็นลาํดบั 

สาํหรบัโครงการเงนิกู ้หรอืเงนิช่วยเหลอื ผูม้อีาํนาจดาํเนินการตามระเบยีบน้ี จะ
แต่งตัง้ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นคนหน่ึง ทําหน้าที่ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่
ความรบัผดิชอบในการดาํเนินการตามระเบยีบน้ีใหเ้ป็นการเฉพาะกไ็ด ้

การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้แนบสําเนาหนังสือการมอบ
อาํนาจประกอบการเบกิจ่ายเงนิทุกครัง้ และสง่สาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจใหส้าํนกังานตรวจ
เงนิแผน่ดนิภมูภิาคทราบทุกครัง้ 
 
 
 
 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 



 -7- 

 
ส่วนท่ี 3 

บทกาํหนดโทษ 
 

7 ข้อ 8 ผูม้อีาํนาจหรอืหน้าทีด่าํเนินการตามระเบยีบน้ีหรอืผูห้น่ึงผูใ้ด กระทําการ
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบน้ีหรอืกระทําการโดยมเีจตนาทุจรติ หรอื
กระทาํการโดยปราศจากอํานาจหรอืนอกเหนืออาํนาจหน้าที ่รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีเ่อือ้อาํนวยแก่
ผูเ้ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหม้กีารขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ถอืว่าผูน้ัน้กระทาํ
ผดิตามกฎหมายหรอืระเบยีบหรอืคาํสัง่ซึง่สามารถใชบ้งัคบัแก่ผูน้ัน้แลว้แต่กรณี และในกรณีของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ใหพ้จิารณาดาํเนินการทางวนิยัตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 

หมวด 2 
การจดัหา 

 
สวนท่ี ่ 1 
บททัว่ไป 

 
9 ข้อ 9 ในกรณีทีม่ผีูอุ้ทศิพสัดุใหเ้ป็นกรรมสทิธแิก่หน่วยการบรหิารราชการส่วน์

ท้องถิ่น หรอืให้สทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัดุหรอืมอบให้เป็นผู้ดูแลพสัดุนัน้ ถ้าการกระทําดงักล่าวมี
เงื่อนไขหรอืมภีาระตดิพนั หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะรบัเอาพสัดุหรอืสทิธนิัน้ๆ ได้
ต่อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 

การได้มาซึ่งพสัดุหรอืบรกิารนอกเหนือจากที่ระเบยีบน้ีได้กําหนดไว้ และไม่มี
ระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยหรอืกฎหมายกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหถ้อืปฏบิตัโิดยอนุโลม
ตามวธิกีารจดัหาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีก่าํหนดไวใ้นหมวดน้ี 

7 ข้อ 10 กรณีทีม่กีารจดัทําเอง ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการส่วนท้องถิน่แต่งตัง้ผูค้วบคุมรบัผดิชอบในการจดัทําเองนัน้ และแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจการปฏบิตังิาน โดยมคีุณสมบตัแิละหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการตรวจการจา้ง เวน้แต่
หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ทีก่าํหนดใหม้เีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ 

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

ของการจดัหา ตอ้งดําเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนั
กนัอย่างเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบตัิและความสามารถของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนอ
งาน เวน้แต่กรณทีีม่ลีกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
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ในการดาํเนินการแต่ละขัน้ตอน ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบตอ้งมกีารบนัทกึหลกัฐานใน
การดําเนินการ พร้อมทัง้ต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสัง่การในขัน้ตอนที่สําคัญไว้เพื่อ
ประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 

 ข้อ10 จตัวา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 10 ตร ีใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีเ่ป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนัแต่เพยีงราย
เดยีวเท่านัน้มสีทิธทิี่จะเสนอราคาหรอืเสนองานในการซื้อหรอืการจา้งทําพสัดุ การจา้งที่ปรกึษา 
หรอืการจา้งออกแบบและควบคุมงานของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ในแต่ละครัง้ 

ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตั ิดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
เสนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละรายว่าเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนัหรอืไม่ ก่อนการ
เปิดซองสอบราคาประกวดราคา หรอืเสนองาน แลว้แต่กรณี และในกรณีการซือ้หรอืการจา้งทํา
พสัดุ โดยวธิปีระกวดราคาตามขอ้ 47 หรอืการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 78 และ ขอ้ 
82 ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตั ิดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานดงักล่าว ก่อนการเปิดซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค ซองขอ้เสนอดา้นราคา หรอืซอง
ขอ้เสนอทางการเงนิ 

ข้อ 10 เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละ
รายตามขอ้ 10 จตัวา วรรคสอง ใหเ้จา้หน้าทีก่ําหนดใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบตัแิยกมาต่างหาก โดยอยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นนิตบุิคคล ใหย้ื่นสาํเนาหนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบยีนนิตบุิคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูม้อีาํนาจควบคุม และบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่
นิตบุิคคล ใหย้ื่นสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูน้ัน้ สาํเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เป็น
หุน้สว่น (ถา้ม)ี สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  (3) ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรว่มกนั
ในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้รว่มคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู้
รว่มคา้ และในกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมคา้ฝายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย่  กใ็หย้ื่นสาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง หรอืถา้ผูร้ว่มคา้ฝายใดเป็นนิตบุิคคล ใหย้ืน่เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น ่ (1) 

(4) เอกสารอื่นตามทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด เช่น หนงัสอื
แสดงฐานะทางการเงนิ สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบตัติามวรรคหนึ่ง ใหย้ื่นพรอ้มกบัการยื่นซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรบักรณีที่ระเบียบน้ีกําหนดให้ยื่นซอง
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ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพยีงซองเดยีวตามขอ้ 80 (2) ใหผู้เ้สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบตัติาม
วรรคหน่ึงมาพรอ้มกบัการยืน่ซองดงักล่าวดว้ย 

เมื่อไดม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละรายตาม
ขอ้ 10 จตัวา วรรคสองแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัปิระกาศรายชื่อผูเ้สนอ
ราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีท่ําการของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่โดยพลนั และถ้าผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มกีาร
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานแลว้แต่กรณี ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้ใหผู้เ้สนอราคาหรอื
ผูเ้สนองานรายนัน้ทราบดว้ย 

ข้อ 10 ฉ เมือ่ไดม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานแต่ละ
รายตามขอ้ 10 จตัวา วรรคสองแลว้ หากปรากฏวา่มผีูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคา
ทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัติดัรายชื่อผูเ้สนอราคาหรอืผู้
เสนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรอื
เสนองานในครัง้นัน้ พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั 

ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานที่ถูกตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผู้
เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกนั อาจอุทธรณ์คําสัง่ดงักล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจงัหวดั โดยอุทธรณ์ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลของการ
อุทธรณ์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมาดว้ย 

ในกรณีทีม่กีารยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาวนิิจฉยั
อุทธรณ์พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบโดยพลนั การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจงัหวดัให้
ถอืเป็นทีส่ดุ สาํหรบัการเสนอราคาหรอืเสนองานในการซือ้หรอืการจา้งทาํพสัดุ การจา้งทีป่รกึษา 
หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครัง้นัน้ และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้
ปลดักระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุใหม้กีารขยายระยะเวลาการเปิด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทัง้น้ี เว้นแต่ผู้ว่าราชการจงัหวดั
พจิารณาเหน็ว่าการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิง่ และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณาแล้วเห็นด้วยกบัคําคดัค้านของผู้
อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิง่ ให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัมอีาํนาจสัง่ยกเลกิการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานดงักล่าวได ้

 ข้อ 10 สตัต  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน
แต่ละรายตามขอ้ 10 จตัวา วรรคสองและตามขอ้ 138 แลว้ หากปรากฏต่อเจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบตักิ่อนหรอืในขณะทีม่กีารเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองาน ว่ามี
ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ให้
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เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัทิําการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว หากเชื่อไดว้่ามี
การกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ใหเ้จา้หน้าทีท่ี่มหีน้าทีต่รวจสอบ
คุณสมบตัติดัรายชื่อผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีก่ระทาํการดงักล่าวทุกรายออกจากการเป็นผูเ้สนอ
ราคาหรอืผูเ้สนองานในการซือ้หรอืการจา้งทําพสัดุ การจา้งทีป่รกึษาหรอืการจา้งออกแบบและ
ควบคุมงานในครัง้นัน้ เวน้แต่เจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัจิะวนิิจฉยัว่า  ผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานนัน้ เป็นผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่และมไิดเ้ป็นผูร้เิริม่ใหม้กีารกระทําดงักล่าว ตามนัยขอ้ 138/4 จะไม่ตดั
รายชื่อผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานนัน้ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรอื ผูเ้สนองานในการซื้อ
หรอืการจา้งทาํพสัดุ การจา้งทีป่รกึษา หรอืการจา้งออกแบบและควบคุมงานนัน้กไ็ด ้

ใหนํ้าความในขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และผูเ้สนอราคาหรอื
ผูเ้สนองานที่ถูกตดัรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรอืผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มสีทิธิ
อุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีต่รวจสอบคุณสมบตัไิด ้ทัง้น้ีใหนํ้าความในขอ้ 10 วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชก้บัการอุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุโลม และใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อพจิารณาใหผู้เ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองาน ทีถู่กตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา หรอืผูเ้สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็น
ผูท้ิง้งานตามความในหมวด 2 สว่นที ่8 การลงโทษผูท้ิง้งาน 

ข้อ 10 อฏัฐ ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรอืเสนองานแลว้ว่า ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกตามที่
ไดป้ระกาศรายชื่อไวต้ามขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้
เสนอราคาหรอื ผูเ้สนองานรายอื่น หรอืเป็นผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีก่ระทําการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น่

ทอ้งถิน่ มอีาํนาจทีจ่ะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวทุก
รายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ้ 10 เบญจ วรรคสาม 

ให้หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้่ ว่า
ราชการจงัหวดั เพื่อพจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานที่ถูกตดัรายชื่อออกจากการเป็นผู้
เสนอราคาหรอื ผูเ้สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผูท้ิง้งานตามความในหมวด 2 ส่วนที ่8 การ
ลงโทษผูท้ิง้งาน และในกรณีทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาแล้วเหน็ว่า การยกเลกิการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อย่างยิง่ ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัมอีํานาจสัง่ยกเลกิการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรอืเสนองานดงักล่าวได ้
 

สวนท่ี ่ 2 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 



 -11- 

การซ้ือการจ้าง 
 
การใช้พสัดท่ีุผลตในประเทศและิ กจการของคนไทยิ  

9 ข้อ 11 ใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ใชพ้สัดุทีผ่ลติในประเทศหรอืเป็น
กจิการของคนไทย ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) หา้มกําหนดรายละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมผีลกดีกนัไม่ให้
ผูผ้ลติหรอืผูข้ายพสัดุทีผ่ลติในประเทศหรอืเป็นกจิการของคนไทยสามารถเขา้แขง่ขนักนัในการเสนอ
ราคากบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(2) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแลว้ ใหก้าํหนดรายละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายการในการก่อสรา้งตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรอืเพือ่ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด ้

(3) ในกรณพีสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํ ยงัไมม่ปีระกาศกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รบัการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว้กบักระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอยีด หรอืคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายการในการก่อสรา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอยีดหรอืคุณ
ลกัษณะเฉพาะตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืผูซ้ือ้ หรอืใบแทรกคูม่อืผูซ้ือ้ทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึน้ 

(4) ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นจะตอ้งกําหนดรายละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะหรอื
รายการในการก่อสรา้ง แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (2) หรอื (3) ใหแ้จง้สํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และเมื่อไดร้บัหนงัสอืกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรบัทราบหรอืไมท่กัทว้ง
แลว้ ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งต่อไปได ้หรอืไมร่บัพจิารณารายนัน้ แลว้แต่กรณ ี

(5) ในกรณีพสัดุที่ต้องการซื้อหรอืจา้งทํา เป็นพสัดุที่มผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติ
จากโรงงานที่ได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตัง้แต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความ
ตอ้งการเฉพาะพสัดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
คุณภาพทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้ 

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตามวรรคหนึ่ ง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้ร ับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนั
เป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพโดยมผีูผ้ลติน้อยกว่าสามราย แต่
เป็นพสัดุทีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนัโดยมี
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตัง้แต่สามรายขึน้ไป หรอืเป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงาน ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ระบบคุณภาพโดยมผีูผ้ลติตัง้แต่สามรายขึน้ไป ใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นระบุ
ความต้องการเฉพาะพสัดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรอืพสัดุทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองระบบคุณภาพทีท่าํในประเทศไทยและใหด้าํเนินการตาม (6) 
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(6) ในกรณีพสัดุที่ต้องการซื้อหรอืจา้งทํา เป็นพสัดุทีม่ผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดียวกนัตัง้แต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความ
ต้องการเฉพาะพสัดุซึง่แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้ 

ในกรณีพสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทํา เป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองระบบคุณภาพตัง้แต่สามรายขึน้ไป ใหร้ะบุความต้องการเฉพาะพสัดุซึ่งผลติจากโรงงานที่
ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพทีท่าํในประเทศไทยเทา่นัน้ 

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุที่
แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานและในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุทีม่ผีูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้ยละหา้ ใหต้่อรอ
ราคาผูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
คุณภาพรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ย
สาม หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

(7) ในกรณีพสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทําตาม (5) หรอื (6) เป็นพสัดุทีม่ผีูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนั
เป็นพสัดุทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรอืเป็นพสัดุทีม่ผีู้
ได้รบัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รบั
ใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรอืเป็นพสัดุที่มผีู ้ผล ิตจากโรงงานที่ได ้รบัการรบัรองระบบ
คุณภาพ โดยมผีู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุทีท่าํในประเทศไทย 

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุที่ผลติจากโรงงานที่ได้รบัการรบัรอง
ระบบคุณภาพหรอืมผีูเ้สนอราคาพสัดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรอืมผีูเ้สนอราคาพสัดุที่
ผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ ใหด้าํเนินการต่อรองราคาดงัน้ี 

 (ก) ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดยีวกนัเป็นพสัดุที่ผลติจากโรงงานที่ได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูง
กว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอื่นไม่เกนิรอ้ยละสบิมาต่อรองราคา ทัง้น้ี ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคา
รายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสูงกว่าราคาตํ่าสดุของผู
เสนอราคารายอื่นไม่เกนิรอ้ยละเจด็ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผู้
เสนอราคารายนัน้ หากต่อรองราคาแล้วไม่ไดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาพสัดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุลําดบัถดัไปม
ต่อรองราคา หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกว่าราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้
ละเจด็ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

 (ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาพสัดุทีแ่สดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรอืผูเ้สนอราคาพสัดุ ทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพราย
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ทีเ่สนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้ยละเจด็มาต่อรองราคา หากต่อรอ
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสดุของผูเ้สนอราคารายอื่นไมเ่กนิรอ้ยละหา้ หรอือตัราที
ปลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

(8) ในกรณีพสัดุทีต่อ้งการซือ้หรอืจา้งทาํมผีูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์ว้
กบักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้ ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุทีท่าํในประเทศไทย 

การซือ้หรอืการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสรา้ง หากมผีูเ้สนอราคาพสัดุที่
ไดร้บัการจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดขอ
ผูเ้ขา้แข่งขนัรายอื่นไม่เกนิรอ้ยละเจด็ ใหต่้อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุที่ไดร้บัการจดทะเบยีน
ผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสู
กว่าราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละหา้ หรอือตัราทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยกําหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผู้
เสนอราคารายนัน้ 

(9) การดาํเนินการตาม (5) (6) (7) หรอื (8) ใหถ้อืตามทีป่รากฏในบญัชคีู่มอืผู้
ซือ้หรอืใบแทรกคูม่อืผูซ้ือ้ทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึน้ถงึเดอืนก่อนหน้าทีจ่ะประกาศซือ้หรอื
จา้ง 

 ถ้ามผีู้เสนอราคาพสัดุที่อยู่ระหว่างขอการรบัรองระบบคุณภาพ หรอืการขอรบั
ใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน หรอืการขอจดทะเบยีนผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยแนบใบรับ มาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนัน้ได้ร ับการรับรองระบบคุณภาพ หรือ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รบัการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว้กบักระทรวง
อุตสาหกรรมภายในสิบวนัทําการ นับจากวนัถัดจากวนัเสนอราคา แต่ทัง้น้ีจะต้องก่อนการ
พจิารณาตดัสนิราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมอืนเป็นผูเ้สนอราคาพสัดุที่ได้รบัการรบัรอง
ระบบคุณภาพ หรือได้รบัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รบัการจดทะเบียน
ผลติภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม แลว้แต่กรณ ี

(10) ในกรณีทีไ่ดด้าํเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรอื (8) แลว้ แต่ไมส่ามารถซือ้
หรอืจา้งได ้ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งต่อไปได ้หรอืไมร่บัพจิารณารายนัน้ แลว้แต่กรณ ี

(11) การซือ้และการจา้งนอกจากทีก่ล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรอื (8) แต่ไม่
รวมถงึการจา้งก่อสรา้ง ใหก้ําหนดเงื่อนไขใหผู้เ้สนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรอืประเทศทีผ่ลติ
ดว้ย ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาผลติภณัฑท์ีม่แีหล่งกําเนิดหรอืผลติในประเทศไทย หรอืเป็นกจิการ
ของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพสัดุที่มไิด้มแีหล่งกําเนิดหรอืผลิตในประเทศไทยหรอืมไิด้เป็น
กจิการของคนไทยไม่เกินรอ้ยละห้าของผูเ้สนอราคารายตํ่าสดุ ใหต้่อรองราคาของผูเ้สนอราค
พสัดุทีม่แีหล่งกําเนิดหรอืผลติในประเทศไทยหรอืเป็นกจิการของคนไทยรายทีเ่สนอถูกตอ้งตาม
เงื่อนไขทีก่ําหนดซึง่มคีุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ และเสนอ
ราคาตํ่าสดุ หากต่อรองราคาแลว้ ราคาทีล่ดลงสงูกวา่ราคาตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละสาม หรอือตัราที
ปลดักระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 



 -14- 

(12) การเปรยีบเทยีบราคา ใหพ้จิารณาราคาที่อยู่ในฐานเดยีวกนั โดยให้
พจิารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรอืราคายกเวน้ภาษี ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดป้ระกาศใหผู้้
เสนอราคาทราบ แลว้แต่กรณ ี

(13) ราคาทีซ่ือ้หรอืจา้ง ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดสาํหรบัวธิซีือ้หรอืวธิี
จา้งแต่ละวธิ ีเวน้แต่จะเขา้หลกัเกณฑต์าม (6) (7) (8) หรอื (11) 

การซือ้หรอืการจา้ง ทีด่าํเนินการดว้ยเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืซึง่ไมส่ามารถเจรจา
กบัแหล่งเงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืเพื่อกําหนดเงือ่นไขตามวรรคหน่ึงได ้ใหห้น่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่สง่เสรมิพสัดุทีผ่ลติในประเทศไทยหรอืเป็นกจิการของคนไทยใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํ
ได ้

ในกรณีที่พสัดุใดผลติได้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัมอีํานาจยกเว้นการส่งเสรมิพสัดุประเภทหรอืชนิดดงักล่าวได้ตามความเหมาะสมและ
จาํเป็น 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรอืขนาดเดยีวกนั 
หรอืผูผ้ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรอื (7) แต่ละราย ถา้มลีกัษณะ
ที่เป็นการมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รว่มกนั” ใหน้บัผูไ้ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานหรอืผูผ้ลติดงักล่าวเป็น
หน่ึงรายเทา่นัน้ 
 
วธีซ้ือและวธีจ้างิ ิ  

9 ข้อ 12 การซือ้หรอืการจา้งกระทาํได ้5 วธิ ีคอื 
(1) วธิตีกลงราคา 
(2) วธิสีอบราคา 
(3) วธิปีระกวดราคา 
(4) วธิพีเิศษ 
(5) วธิกีรณพีเิศษ 
การซื้อหรอืการจา้งตาม (1) (2) (3) (4) หรอื (5) ใหก้ระทําไดด้ว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส  ์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ในกรณีที่ไม่มี
หลกัเกณฑใ์นเรื่องดงักล่าวกําหนดไว ้ใหนํ้าหลกัเกณฑต์ามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
การพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหม้สีถานทีก่ลางสาํหรบัเป็นศนูยร์วมขา่วการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด 

2 ข้อ 13 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึง
ซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 100,000 บาท 
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2 ข้อ 14 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึง
ซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 

2 ข้อ 15 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งครัง้
หน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 2,000,000 บาท 

7 ข้อ 16 การซื้อหรอืการจา้งตามขอ้ 13 และขอ้ 14 ถ้าผูส้ ัง่ซื้อหรอืสัง่จา้ง
เหน็สมควรจะสัง่ใหก้ระทาํโดยวธิกีาํหนดไวส้าํหรบัวงเงนิทีส่งูกวา่กไ็ด ้  

การแบ่งซื้อหรอืแบ่งจ้างโดยลดวงเงนิที่จะซื้อหรอืจ้างในครัง้เดยีวกนั เพื่อให้
วงเงนิตํ่ากวา่ทีก่ําหนดโดยวธิหีน่ึงวธิใีด หรอืเพือ่ใหอ้ํานาจสัง่ซือ้สัง่จา้งเปลีย่นไปจะกระทํามไิด้
เวน้แต่การแบ่งซือ้แบ่งจา้งวสัดุทีง่า่ยต่อการเน่าเสยี หรอืโดยสภาพไม่อาจดาํเนินการซือ้หรอืจา้ง
ในครัง้เดยีวกนัทัง้จาํนวนเงนิ 

การซื้อหรอืการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงนิกู้หรอืเงนิช่วยเหลอืผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูส้ ัง่
จา้งจะสัง่ใหก้ระทาํตามวงเงนิทีส่ญัญาเงนิกูห้รอืสญัญาเงนิชว่ยเหลอืกาํหนดกไ็ด ้

9 ข้อ 17  การซือ้โดยวธิพีเิศษ ไดแ้ก่ การซือ้ครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท ให้
กระทาํไดเ้ฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2)  เป็นพสัดุทีต่อ้งซือ้เร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่หน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
  (3)  เป็นพสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ หรอืดาํเนินการโดยผา่น
องคก์ารระหวา่งประเทศ 

(4)  เป็นพสัดุที่โดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนิคที่
จําเป็นต้องระบุยี่หอ้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรอืยา
รกัษาโรคทีไ่มต่อ้งจดัซือ้ตามชื่อสามญัในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิตามขอ้ 53 

(5)  เป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งซึง่จาํเป็นตอ้งซือ้เฉพาะแหง่ 
(6)  เป็นพสัดุทีไ่ดด้าํเนินการซือ้โดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ี
(7) เป็นพสัดุที่มคีวามต้องการใช้เพิม่ขึน้ในสถานการณ์ที่จําเป็น หรอืเร่งด่วน 

หรอืเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และจาํเป็นตอ้งซือ้เพิม่ (Repeat Order) 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด 

9 ข้อ 18 การจา้งโดยวธิพีเิศษ ไดแ้ก่ การจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท 
ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นงานทีต่อ้งจา้งชา่งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชาํนาญเป็นพเิศษ 
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(2)  เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบความชาํรุดเสยีหายเสยีก่อน
จงึประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจกัร เครื่องมอืกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟา ้

หรอืเครื่องอเิล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
(3)  เป็นงานทีต่อ้งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่หน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(4)  เป็นงานทีไ่ดด้าํเนินการจา้งโดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ี
(5) เป็นงานทีจ่ําเป็นต้องการจา้งเพิม่ในสถานการณ์ทีจ่ําเป็น หรอืเร่งด่วน หรอื

เพือ่ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิม่ (Repeat Order) ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด 

ข้อ 19  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ ไดแ้ก่ การซือ้หรอืการจา้งจาก
สว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น หน่วยงาน
อื่นซึ่งมกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูผ้ลติพสัดุหรอืทํางานจา้งนัน้เอง และนายกรฐัมนตรอีนุมตัใิหซ้ื้อหรอื
จา้ง 

(2) มกีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีําหนดใหซ้ือ้หรอืจา้ง และกรณีน้ีใหร้วมถงึ
หน่วยงานอื่นทีม่กีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดดว้ย 

 
รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

3 ข้อ  20  ก่อนดําเนินการซื้อหรอืจา้งทุกวธิ ีนอกจากการซื้อที่ดนิและหรอื
สิง่ก่อสรา้งตามขอ้ 21 ใหเ้จา้หน้าที่พสัดุจดัทํารายงานเสนอผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูส้ ัง่จา้งตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งซือ้หรอืจา้ง 
(2)  รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะซือ้หรอืงานทีจ่ะจา้ง 
(3)  ราคามาตรฐานหรอืราคากลางของทางราชการ หรอืราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้ง

ครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
(4)  วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการ

เงนิกู ้หรอืเงนิช่วยเหลอืทีจ่ะซื้อหรอืจา้งในครัง้นัน้ทัง้หมด ถา้ไม่มวีงเงนิดงักล่าวใหร้ะบุวงเงนิที่
ประมาณวา่จะซือ้หรอืจา้งในครัง้นัน้ 

(5)  กาํหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
(6) วธิทีีจ่ะซือ้หรอืจา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้หรอืจา้งโดยวธินีัน้ 
(7)  ขอ้เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ําเป็นใน

การซือ้หรอืจา้ง การออกประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา 
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การซือ้หรอืจา้งโดยวธิตีกลงราคาในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาท และการซือ้หรอื
จา้งโดยวธิพีเิศษกรณีเรง่ด่วนตามขอ้ 17 (2) หรอืขอ้ 18 (3) ซึง่ไมอ่าจทาํรายงานตามปกตไิด ้
เจ้าหน้าที่พสัดุหรอืเจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการนัน้ จะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะรายการทีเ่หน็วา่จาํเป็นกไ็ด ้

ข้อ 21 ก่อนดําเนินการซื้อทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้ง ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุทํา
รายงาน เสนอต่อผูส้ ัง่ซือ้ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งซือ้ 
(2)  รายละเอยีดของทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งทีต่อ้งการซือ้ รวมทัง้เน้ือทีแ่ละ

ทอ้งทีท่ีต่อ้งการ 
(3)  ราคาประเมนิของทางราชการในทอ้งทีน่ัน้ 
(4)  ราคาซือ้ขายของทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณทีจ่ะซือ้ครัง้หลงัสุด

ประมาณ 3 ราย 
(5)  วงเงนิทีจ่ะซือ้ โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกู ้หรอืเงนิ

ชว่ยเหลอืทีจ่ะซือ้ในครัง้นัน้ทัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักล่าวใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซือ้ในครัง้
นัน้ 

(6)  วธิทีีจ่ะซือ้และเหตุผลทีต่อ้งซือ้โดยวธินีัน้ 
(7)  ขอ้เสนออื่นๆ เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการซือ้ 

การออกประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา 
การซือ้ทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งใหต้ดิต่อกบัเจา้ของโดยตรง 
ข้อ  22  เมื่อผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งใหค้วามเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอตามขอ้ 

20 หรอืขอ้ 21 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการตามวธิกีารซือ้หรอืการจา้งนัน้ต่อไปได ้
 
การคดัเลือกผูมี้คณุสมบตัเบือ้งต้นในการซ้ือและการจ้างิ  

3 ข้อ 23  หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นใดประสงค์จะคดัเลอืกผูม้ี
คุณสมบตัิ เบื้องต้นในการซื้อหรอืการจ้าง ให้กระทําได้ในกรณีที่จําเป็นต้องจํากดัเฉพาะผูท้ี่มี
ความสามารถ  โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก ประกาศใหผู้ท้ีส่นใจทราบโดยเปิดเผย 

ในการดาํเนินการคดัเลอืก ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานเสนอขออนุมตัหิวัหน้า
ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหวัหน้าเ่ จ้าหน้าที่พสัดุ พรอ้มด้วย
เอกสารคดัเลอืกคุณสมบตัเิบือ้งตน้ โดยมรีายละเอยีดอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํการคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ 
(2) ประเภท วงเงนิ และรายละเอยีดของพสัดุหรอืงานทีจ่ะตอ้งซือ้หรอืจา้ง 
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(3) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ซึง่เป็นเกณฑค์วามตอ้งการขัน้ตํ่า เช่
ประสบการณ์และผลงานทีผ่า่นมา สมรรถภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอื และโรงงาน 
ฐานะการเงนิ เป็นตน้ 

(4) หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืก  
ข้อ  24  เมือ่หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชกา่ รสว่นทอ้งถิน่สัง่การ

อนุมตัใินขอ้ 23 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํประกาศเชญิชวนเพือ่คดัเลอืกคุณสมบตัเิบือ้งตน้ 
ประกาศเชญิชวน อยา่งน้อยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) รายละเอยีดเฉพาะของทีต่อ้งการซือ้หรอืงานทีต่อ้งการจา้ง 
(2) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอทีม่ลีกัษณะและประเภทเดยีวกนั 
(3) สมรรถภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าที ่เครือ่งมอืและโรงงาน 
(4) ฐานะการเงนิ 
(5) หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพจิารณาคดัเลอืก 
(6) สถานทีใ่นการขอรบัหรอืขอซือ้เอกสารคุณสมบตัเิบือ้งตน้ 
ในประกาศครัง้แรก ใหก้ําหนดสถานที ่วนั เวลารบัขอ้เสนอ ปิดการรบัขอ้เสนอ

และ เปิดซองขอ้เสนอ พรอ้มทัง้ประกาศโฆษณาและแจง้ลกัษณะโดยย่อของพสัดุทีต่้องการซื้อ
หรืองานที่ต้องการจ้างและกําหนดเวลาให้พอเพียงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจดัเตรียม
ขอ้เสนอ ทัง้น้ี จะต้องกระทําก่อนวนัรบัซองขอ้เสนอไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยประกาศทาง
วทิยกุระจายเสยีงและลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์หากเหน็สมควรจะสง่ประกาศเชญิชวนไปยงัผูม้ี
อาชพีขายหรอืรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง หรอืโฆษณาดว้ยวธิอีื่นอกีกไ็ด ้

สําหรบัการคดัเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติให้
ประกาศโฆษณาก่อนวนัรบัซองขอ้เสนอไมน้่อยกว่า 60 วนั และดําเนินการตามหลกัเกณฑข์อง
แหล่งเงนิกู ้หรอืเงนิชว่ยเหลอือกีดว้ย 

9 ข้อ  25 ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้่

คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิบื้องต้น ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการอยา่งน้อยสีค่น โดยใหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืขา้ราชการอื่น โดย
คํานึงถึงลกัษณะหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผูท้ี่ได้รบัแต่งตัง้เป็นสําคญั และจะต้องมี
ผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒ ิอยา่งน้อยหน่ึงคน 

การแต่งตัง้ขา้ราชการอื่น เป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หวัหน้าสว่นราชการนัน้ ๆ แลว้แต่กรณ ี

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้าที่พิจารณา
คุณสมบตัิเบื้องต้นตามหลกัเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หวัหน้าฝ่ายบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด 
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ให้คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ไดร้บัไว ้ทัง้หมดต่อหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ผ่านหวัหน้า่

เจา้หน้าทีพ่สัดุ เพือ่พจิารณาประกาศรายชื่อผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้หรอืจา้งต่อไป 
ข้อ  26 หลงัจากทีไ่ดม้กีารประกาศรายชื่อผูม้คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้การ

จา้งแลว้ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เปิดโอกาสใหผู้ท้ีป่ระสงคข์อเขา้รบัการพจิารณา
คดัเลอืกยืน่คาํขอไดต้ลอดเวลา โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกตามขอ้ 24 และขอ้ 25 

ใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่มกีารพจิารณาทบทวนบญัชรีายชื่อผูม้ ี
คุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการซือ้การจา้งทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้อยา่งน้อยทุกรอบ 3 ปี 

 
กรรมการ 

ข้อ  27 ในการดําเนินการซือ้หรอืการจา้งแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบตัิการตามระเบียบน้ี
พรอ้มกบักาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณ ีคอื 

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

หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามเีหตุที่ทําใหก้ารรายงาน
ล่าชา้  ใหเ้สนอหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่พจิารณ่ าขยายเวลา
ใหต้ามความจาํเป็น 

9 ข้อ 28  คณะกรรมการตามขอ้ 27 แต่ละคณะใหป้ระกอบดว้ยประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยใหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืขา้ราชการ
อื่น โดยคํานึงถึงลกัษณะหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นสําคญั ในกรณี
จาํเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ จะแต่งตัง้บุคคลอื่นอกีไมเ่กนิ
สองคน ร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหห้วัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งดงักล่าวขา้งต้นทํา
หน้าทีป่ระธานกรรมการแทน    
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การแต่งตัง้ขา้ราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอําเภอหรอืหวัหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แลว้แต่
กรณ ี

ในกรณีเมื่อถงึกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรอืรบัซองประกวดราคาแลว้ 
ประธานกรรมการยงัไมม่าปฏบิตัหิน้าที ่ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งทาํหน้าที่
ประธานกรรมการในเวลานัน้  โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะขอ้ 35 (1) หรอื
ขอ้ 42 แลว้แต่กรณี แลว้รายงานประธานกรรมการซึง่หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้เพือ่ดาํเนินการต่อไป 
ในการซื้อหรอืจ้างครัง้เดียวกนั ห้ามแต่งตัง้ผู้ที่เป็นกรรมการรบัและเปิดซอง

ประกวดราคาเป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา หรอืแต่งตัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคาหรอืกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุหรอืกรรมการ
ตรวจการจา้ง 

คณะกรรมการทุกคณะ เวน้แต่คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา ควร
แต่งตัง้ผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัพสัดุหรอืงานจา้งนัน้ ๆ เขา้รว่มเป็นกรรมการดว้ย 

สําหรบัการซื้อหรอืจา้งในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 บาท จะแต่งตัง้ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่คนหน่ึงซึง่มใิช่ผูจ้ดัซือ้หรอืจดัจา้งเป็นผูต้รวจรบัพสัดุหรอืงานจา้งนัน้ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าที่
เชน่เดยีวกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ หรอืคณะกรรมการตรวจการจา้งกไ็ด ้

ข้อ 29 ในการประชุมปรกึษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมกีรรมการ
มาพรอ้มกนั ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ใหป้ระธานกรรมการและ
กรรมการแต่ละคนมเีสยีงหน่ึงในการลงมต ิ

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด เวน้แต่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและ
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ใหถ้อืมตเิอกฉนัท ์

กรรมการของคณะใดไมเ่หน็ดว้ยกบัมตขิองคณะกรรมการใหท้าํบนัทกึความเหน็
แยง้ไวด้ว้ย 

ข้อ 30  ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการส่วนทอ้งถิน่ แต่งตัง้ผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามชํานาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของ
งานก่อสรา้งจากขา้ราชการส่วนท้องถิ่นในสงักดั หรอืขา้ราชการในสงักดัอื่นตามที่ไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ หรอืหวัหน้าสว่นราชการของขา้ราชการผูน้ัน้แลว้แต่
กรณี  ในกรณีที่ลกัษณะของงานก่อสรา้งมคีวามจําเป็นต้องใชค้วามรูค้วามชํานาญหลายดา้น จะ
แต่งตัง้ผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้นหรอืเป็นกลุ่มบุคคลกไ็ด ้
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ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมี
คุณวุฒไิมต่ํ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 

ในกรณีจําเป็นจะตอ้งจา้งทีป่รกึษาหรอืเอกชนเป็นผูค้วบคุมงานแทนขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่หรอืขา้ราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ในสว่นที ่3 หรอืสว่นที ่
4 แลว้แต่กรณ ี

9 ข้อ 31 ในการซือ้หรอืจา้งทาํพสัดุทีม่เีทคนิคพเิศษ และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญ
ในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการส่วนทอ้งถิน่ที่จะขอทําความตกลงกบัผูว้่าราชการจงัหวดั เพื่อว่าจา้งที่ปรกึษามาให้
ความเหน็ประกอบการพจิารณาในการจดัซื้อหรอืจดัจา้งในขัน้ตอนหน่ึงขัน้ตอนใดได้ตามความ
จาํเป็น โดยใหด้าํเนินการจา้งโดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบน้ีในสว่นที ่3 
 
วธีตกลงราคาิ  

ข้อ 32  การซือ้หรอืจา้งโดยวธิตีกลงราคา ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุตดิต่อตกลงราคา
กบัผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างโดยตรง แล้วใหห้วัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุจดัซื้อหรอืจ้างได้ภายในวงเงนิที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากตามขอ้ 22 

การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกดิขึน้ โดย
ไม่ไดค้าดหมายไวก้่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกตไิดท้นั ใหเ้จา้หน้าที่พสัดุหรอืเจา้หน้าที่ผู้
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการนัน้ดาํเนินการไปก่อน แลว้รบีรายงานขอความ
เหน็ชอบต่อผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูส้ ัง่จา้งหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ และเมื่อผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูส้ ัง่
จา้งใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 
 
วธีสอบราคาิ  

ข้อ 33 ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํเอกสารสอบราคา โดยอยา่งน้อยใหแ้สดงรายการ 
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีต่อ้งการซือ้และจํานวนทีต่อ้งการหรอืแบบรูป
รายการละเอยีดและปรมิาณงานทีต่อ้งการจา้ง  

ในกรณทีีจ่าํเป็นตอ้งดสูถานที ่หรอืชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิประกอบตามวรรคหนึ่ง 
ใหก้าํหนดสถานที ่วนั เวลาทีน่ดัหมายไวด้ว้ย 

(2)  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคาซึ่งจะต้องมอีาชพีขายหรอืรบัจา้งตาม (1) 
โดยใหผู้เ้สนอราคาแสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 

(3)  ในกรณีจาํเป็นใหร้ะบุผูเ้ขา้เสนอราคาสง่ตวัอยา่ง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปู 
และรายการละเอยีดไปพรอ้มกบัใบเสนอราคา 
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(4)  ถา้จาํเป็นตอ้งมกีารตรวจทดลอง ใหก้ําหนดจาํนวนตวัอย่างใหพ้อแก่การ
ตรวจทดลองและเหลอืไวส้าํหรบัการทาํสญัญาดว้ย ทัง้น้ี ใหม้ขีอ้กําหนดไวด้ว้ยว่าทางราชการไม่
รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการทดสอบตวัอยา่งนัน้ 

(5)  สถานทีต่ดิต่อเกีย่วกบัแบบรปูรายการละเอยีด ในกรณทีีม่กีารขายใหร้ะบุราคา
ขายไวด้ว้ย 

(6)  ขอ้กําหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทัง้สิน้ และราคาต่อหน่วยหรอื 
ต่อรายการ (ถา้ทาํได)้ พรอ้มทัง้ระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่าจะพจิารณาราคารวมหรอืราคาต่อ
หน่วย หรอืต่อรายการ ในกรณทีีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้จิารณาราคารวม 

(7)  แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาใหล้งราคารวม
ทัง้สิน้เป็นตวัเลขและตอ้งมตีวัหนังสอืกํากบั ถ้าตวัเลขและตวัหนังสอืไม่ตรงกนัใหถ้อืตวัหนังสอื
เป็นสาํคญั 

ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบญัชรีายการก่อสร้างตามความ
เหมาะสมของลกัษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปรมิาณวสัดุและราคา
ดว้ย 

(8)  กําหนดระยะเวลายนืราคาเท่าทีจ่ําเป็นต่อหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ และมเีงื่อนไขดว้ยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบยีนรบัซองแล้วจะ
ถอนคนืมไิด ้

(9)  กําหนดสถานทีส่ง่มอบพสัดุและวนัสง่มอบโดยประมาณ (สาํหรบัการซือ้) 
หรอืกาํหนดวนัทีจ่ะเริม่ทาํงานและวนัแลว้เสรจ็โดยประมาณ (สาํหรบัการจา้ง) 

(10)  กาํหนดสถานที ่วนั เวลา เปิดซองสอบราคา 
(11)  ขอ้กําหนดใหผู้เ้สนอราคาผนึกซองราคาใหเ้รยีบรอ้ยก่อนยื่นต่อหน่วยการ

บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ จ่าหน้าถงึประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจา้ง
ครัง้นัน้ และ ส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนวนัเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ พรอ้มจดัทาํบญัชรีายการเอกสารเสนอไปพรอ้มกบัซองราคาดว้ย 

สาํหรบักรณีทีจ่ะใหม้กีารยื่นซองทางไปรษณียไ์ด ้ใหก้ําหนดวธิกีารปฏบิตัไิวใ้ห้
ชดัเจนดว้ย 

(12)  กาํหนดเงือ่นไขในการสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูท้ีไ่มไ่ปทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบั
ทางราชการเป็นผูท้ิง้งาน 

(13) ขอ้กําหนดว่าผูเ้ขา้เสนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปทําสญัญาจะต้องวาง
หลกัประกนัสญัญาตามชนิดและอตัราในขอ้ 133 และขอ้ 134 

(14) ร่างสญัญา รวมทัง้การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า (ถา้ม)ี และอตัราคา่ปรบั 
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(15) ข้อสงวนสิทธิว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาผู้
เสนอราคาที่เป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการหรอืผูท้ิ้งงานของทางหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ และหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ทรงไวซ้ึ่งสทิธทิีจ่ะงดซื้อหรอืจา้ง หรอืเลอืก
ซื้อหรอืจา้ง โดยไม่จาํต้องซื้อหรอืจา้งจากผูเ้สนอราคาตํ่าสดุเสมอไป รวมทัง้จะพจิารณายกเลกิกา
สอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผูท้ิง้งาน หากมเีหตุทีเ่ชื่อไดว้่าการเสนอราคากระทํา
ไปโดยไมส่จุรติหรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา 

9 ข้อ 34 การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
(1) ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสบิวนั สําหรบัการสอบราคาในประเทศ

หรอืไม่น้อยกว่าสีส่บิหา้วนั สาํหรบัการสอบราคานานาชาต ิใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทํางานนัน้โดยตรง หรอืโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่จะทาํได้ แต่ทัง้น้ีต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กบัให้ปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ทีท่ําการของหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่นัน้ หรอืตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด 

(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซือ้การจา้งครัง้นัน้ และส่งถงึหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่นผูด้ําเนินการสอบราคาก่อนวนัเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่หน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่กาํหนดใหก้ระทาํได ้

(3) ใหเ้จา้หน้าทีล่งรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาทีร่บัซองไวท้ีซ่อง
ดว้ย ในกรณีทีผู่เ้สนอราคามายื่นซองโดยตรงใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผูย้ ื่นซอง สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการ
ยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวนัและเวลาที่หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ลงรบัจาก
ไปรษณยี ์เป็นเวลารบัซองและใหส้ง่มอบซองใหแ้ก่หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุทนัท ี

(4) ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุเกบ็รกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง 
และเมื่อถงึกําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส้ง่มอบซองเสนอราคาพรอ้มทัง้รายงานผลการ
รบัซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

ข้อ 35 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามหีน้าที ่ดงัน้ี 
(1)  เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้ราคาพรอ้มบญัชรีายการเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ ของผูเ้สนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วนั เวลา และสถานที่ที่กําหนด และ
ตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชขีองผูเ้สนอราคาทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อ
กาํกบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 

(2)  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปู 
และรายการละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 



 -24- 

(3)  พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรอืงานจา้งของผูเ้สนอราคาทีถู่กตอ้งตาม (2) ทีม่ี
คุณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น และเสนอใหซ้ื้อ
หรอืจา้งจากรายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาตํ่าสดุ 

ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาตํ่าสดุดงักล่าวไมย่อมเขา้ทําสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัหน่ว
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการ
พจิารณาจากผูเ้สนอราคาตํ่ารายถดัไปตามลาํดบั 

ถ้ามผีูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอ
ราคาใหมพ่รอ้มกนัดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซื้อหรอืจา้ง
สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามขอ้  36 

(4)  ในกรณทีีม่ผีูเ้สนอราคาถูกตอ้งตรงตามรายการละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไว ้
ในเอกสารสอบราคาเพยีงรายเดยีว ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตาม (3) โดยอนุโลม 

(5)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่
ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ส ัง่จ้างเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และ
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่่  

3 ข้อ 36  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาทีป่รากฏว่า ราคาของผูเ้สนอราคา
ตํ่าสดุรายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งตามขอ้ 35 (3)  ยงัสงูกวา่กวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้งใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 

(1)  เรยีกผูเ้สนอราคารายนัน้มาต่อรองราคาใหต้ํ่าสดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้หากผูเ้สน
ราคารายนัน้ยอมลดราคาแลว้ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้งหรอืสูงกว่า แต่
ส่วนทีสู่งกว่านัน้ไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้ง หรอืต่อรองแลว้ไม่ยอมลดราคาลง
อกีแต่ส่วนทีส่งูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งนัน้ไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็
วา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็หเ้สนอซือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

(2)  ถา้ดาํเนินการตาม (1) แลว้ไมไ่ดผ้ล ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควรซือ้หรอืจา้งทุกรายตามขอ้ 35 (3) มาต่อรองราคาใหมพ่รอ้มกนั ดว้ยวธิยีื่นซองเสนอ
ราคาภายในกําหนดระยะเวลาอนัสมควร หากรายใดไมม่ายื่นซองใหถ้อืว่ารายนัน้ยนืราคาตามที่
เสนอไวเ้ดมิ หากผูเ้สนอราคาตํ่าสุดในการต่อรองราคาครัง้น้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้
หรอืจา้งหรอืสูงกว่า แต่ส่วนทีสู่งกว่านัน้ไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรอืจา้ง ถ้าเหน็ว่า
ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว กใ็หเ้สนอซื้อหรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ และเมื่อมี
ราคาซือ้หรอืจา้งเพิม่ขึน้ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 
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(3)  ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้ส ัง่ซื้อหรือ
ผู้ส ัง่จ้าง เพื่อประกอบการใชดุ้ลพนิิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจาํนวน หรอืลดเน้ืองาน หรอืขอ
เงนิเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิการสอบราคา เพือ่ดาํเนินการสอบราคาใหม ่
 
วธีประกวดราคาิ  

ข้อ 37 ให้เจ้าหน้าที่พสัดุจดัทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรอืตามแบบทีผ่่านการตรวจพจิารณาของสํานักงานอยัการสูงสุด
แลว้ 

การจดัทาํเอกสารประกวดราคารายใดจาํเป็นตอ้งมขีอ้ความหรอืรายการแตกต่าง
ไปจากที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรอืแบบที่ผ่านการตรวจพจิารณาของสํานักงานอยัการ
สูงสุด โดยมสีาระสําคญัตามทีก่ําหนดไวใ้นตวัอย่างหรอืแบบดงักล่าว และไม่ทําใหท้างราชการ
เสยีเปรยีบก็ใหก้ระทําได้ เวน้แต่หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่่ น 
เห็นว่าจะมีปญหาในทางเสยีเปรยีบหรือไม่รดักุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ั

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

ราคาของเอกสาร 
(5)  แหล่งเงนิกูแ้ละประเทศผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา

นานาชาต ิ
9 ข้อ 38 การซื้อหรอืจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุมหีน้าที่

รบัผดิชอบควบคุมดแูล และจดัทาํหลกัฐานการเผยแพรข่า่ว และการปิดประกาศประกวดราคาภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด โดยใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ทีท่ําการของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(2)  สง่ไปประกาศทางวทิยกุระจายเสยีง และหรอืประกาศในหนงัสอืพมิพ ์
(3)  สง่ใหก้รมประชาสมัพนัธ ์และองคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย 
(4)  สง่ไปเผยแพรท่ีศ่นูยร์วมขา่วประกวดราคาของทางราชการ  
(5)  สง่ใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค 
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 (6)  สง่ประกาศใหจ้งัหวดั อาํเภอ กิง่อําเภอ ปิดประกาศไวท้ีศ่าลากลางจงัหวดั ที่
ทาํการปกครองอาํเภอ ทีท่าํการปกครองกิง่อําเภอ ตามลําดบั เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
หรอืตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กาํหนด 

นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น
เหน็ควร จะส่งประกาศไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทํางานนัน้โดยตรง หรอืจะโฆษณาโดยวธิี
อื่นอกีดว้ยกไ็ด ้

การสง่ประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ใหส้่งเอกสารประกวดราคาไป
พรอ้มกนัดว้ย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหก้ระทําก่อนวนัรบัซอง
ประกวดราคาไมน้่อยกวา่ 20 วนั 

สําหรบัการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้หน่วยการบริหาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงนิกูห้รอืแหล่งใหเ้งนิชว่ยเหลอื 

ข้อ 39 การใหห้รอืขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทัง้คุณ
ลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีด ใหก้ระทํา ณ สถานที่ที่ผูต้้องการสามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก
และไมเ่ป็นเขตหวงหา้ม กบัจะตอ้งจดัเตรยีมไวใ้หม้ากพอสาํหรบัความตอ้งการของผูม้าขอรบัหรอื
ขอซือ้ทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทํางานนัน้ อย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มเีงื่อนไขอื่นในการให้
หรอืขาย ทัง้น้ี ใหเ้ผือ่เวลาไวส้าํหรบัการคาํนวณราคาของผูป้ระสงคจ์ะเขา้มาเสนอราคา โดยจะตอ้ง
เริม่ดาํเนินการ ใหห้รอืขายก่อนวนัรบัซองประกวดราคาไมน้่อยกว่า 10 วนั และใหม้ชี่วงเวลาในการ
ใหห้รอืขาย ไมน้่อยกวา่ 10 วนัดว้ย 

ในกรณทีีม่กีารขาย ใหก้าํหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ้่ายทีท่างราชการจะตอ้งเสยี
ไปในการจดัทาํสาํเนาเอกสารประกวดราคานัน้ 

ถ้ามกีารยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ และมกีารประกวดราคาใหม่ใหผู้้รบั
หรอืซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาคร ัง้ก่อน มสีทิธใิช้เอกสารประกวดราคานัน้ 
หรอืไดร้บัเอกสารประกวดราคาใหม ่โดยไมต่อ้งเสยีคา่ซือ้เอกสารประกวดราคาอกี 

ข้อ 40 ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา หากมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งชีแ้จง หรอืให ้      
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีความ
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรอืรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึง่มไิดก้าํหนดไวใ้นเอกสาร
ประกวดราคาตัง้แต่ต้นใหจ้ดัทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพิม่เติม และดําเนินการตามขอ้ 38 
โดยอนุโลม กบัแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ท้ีข่อรบัหรอืขอซือ้เอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกรายดว้ย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุใหผู้เ้สนอราคาไม่สามารถยื่นซอง
ประกวดราคาได้ทนัตามกําหนดเดิม ให้เลื่อนวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซอง
ประกวดราคาตามความจาํเป็นดว้ย 
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ข้อ  41 นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามขอ้ 40 เมื่อถึงกําหนดวนัรบัซอง
ประกวดราคา ห้ามมิให้ร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารบัซอง และเปิดซอง
ประกวดราคา 

การรบัซองทางไปรษณียจ์ะกระทํามไิด ้เวน้แต่การประกวดราคานานาชาต ิซึ่ง
กาํหนดใหม้กีารยืน่ซองทางไปรษณยีไ์ด ้โดยใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้ 34 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม 

3 ข้อ  42  คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา มหีน้าทีด่งัน้ี 
(1)  รบัซองประกวดราคา ลงทะเบยีนรบัซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงชื่อกาํกบัซองกบั

บนัทกึไวท้ีห่น้าซองวา่เป็นของผูใ้ด 
(2)  ตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบัเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และใหเ้จา้หน้าที่

การเงนิ ออกใบรบัใหแ้ก่ผูย้ ื่นซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไมถู่กตอ้งใหห้มายเหตุในใบรบัและบนัทกึ
ในรายงานดว้ย กรณีหลกัประกนัซองเป็นหนังสอืคํ้าประกนั ใหส้ง่สําเนาหนงัสอืคํ้าประกนัใ
ธนาคาร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์
ผูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัทราบทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัดว้ย 

(3)  รบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามบญัชรีายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพรอ้ม
ทัง้ พสัดุตวัอยา่ง แคตตาลอ็ก หรอืแบบรปูและรายการละเอยีด (ถา้ม)ี หากไมถู่กตอ้งใหบ้นัทกึใน
รายงานไวด้ว้ย 

(4)  เมื่อพน้กําหนดเวลารบัซองแลว้ หา้มรบัซองประกวดราคา หรอืเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอกี เวน้แต่กรณตีามขอ้ 11 (9) 

(5)  เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจง้ราคาพรอ้มกบับญัชรีายการเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้
กรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 

ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซอง
ขอ้เสนอดา้นราคา ซึ่งต้องพจิารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขทีไ่ดก้ําหนดไวต้าม
ขอ้ 47 และขอ้ 49 คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรค
หน่ึง โดยใหเ้ป็นหน้าทีข่อง คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทีจ่ะต้องดําเนินการ
ต่อไป 

(6)  สง่มอบใบเสนอราคาทัง้หมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พรอ้มดว้ยบนัทกึ
รายงานการดาํเนินการต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทนัทใีนวนัเดยีวกนั 

ข้อ 43  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา มหีน้าทีด่งัน้ี 
(1)  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

พสัดุตวัอย่างแคตตาล็อก หรอืแบบรูปและรายการละเอยีด แล้วคดัเลอืกผูเ้สนอราคาที่ถูกต้อง
ตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา 
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ในกรณีทีผู่เ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนด
ในเอกสารประกวดราคาในส่วนทีม่ใิช่สาระสาํคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มผีลทําใหเ้กดิการ
ได้เปรยีบเสยีเปรยีบต่อผูเ้สนอราคารายอื่น หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อยใหพ้จิารณาผ่อน
ปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตดัผูเ้ขา้ประกวดราคารายนัน้ออก 

ในการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากผูเ้สนอราคารายใดก็
ได ้แต่จะใหผู้เ้สนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระสาํคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

(2)  พจิารณาคดัเลอืกสิง่ของ หรอืงานจา้ง หรอืคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาที่
ตรวจสอบแลว้ตาม (1) ซึ่งมคีุณภาพและคุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่ แลว้เสนอใหซ้ือ้หรอืจา้งจากผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาตํ่าสดุ 

ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาตํ่าสดุดงักล่าวไมย่อมเขา้ทําสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัหน่ว
การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการ
พจิารณาจาก ผูเ้สนอราคาตํ่ารายถดัไปตามลาํดบั 

ถา้ผูเ้สนอราคาเทา่กนัหลายราย ใหเ้รยีกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคา
ใหมพ่รอ้มกนั ดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอราคา 

ถา้ปรากฏวา่ราคาของผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งสงู
กว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาดาํเนินการตามขอ้ 36 
โดยอนุโลม 

(3)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสาร
ที่ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผู้ส ัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และ
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ่  

ข้อ  44  เมื่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา ไดพ้จิารณาตามขอ้ 
43 (1) แลว้ปรากฏว่า มผีูเ้สนอราคารายเดยีวหรอืมผีูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตาม
รายการละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาเพยีงรายเดยีว โดยปกตใิหเ้สนอผู้
ส ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งยกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ แต่ถา้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้
ดาํเนินการตามขอ้ 43 (2) โดยอนุโลม 

ข้อ 45  ในกรณีไม่มผีูเ้สนอราคา หรอืมแีต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอยีด
และเงื่อนไขที่กําหนด  ให้เสนอผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ส ัง่จ้างยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้ เพื่อ
ดาํเนินการการประกวดราคาใหม่ หากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูส้ ัง่จา้งเหน็ว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้
ผลดจีะสัง่ใหด้าํเนินการซือ้หรอืจา้งโดยวธิพีเิศษ ตามขอ้ 17 (6) หรอืขอ้ 18 (4) แลว้แต่กรณกีไ็ด ้

ข้อ  46 หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้ําสญัญาหรอืตกลงซือ้หรอืจา้ง
กบั ผูเ้สนอราคารายใด ถ้ามคีวามจําเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
เป็นเหตุ ใหต้้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคญัในรายการละเอยีดหรอืเงื่อนไขที่กําหนดไวใ้นเอกสาร
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ประกวดราคา ซึ่งทําใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั ใหผู้ส้ ัง่ซื้อ
หรอืผูส้ ัง่จา้งพจิารณายกเลกิการประกวดราคาครัง้นัน้ 

ข้อ 47 การซือ้หรอืการจา้งทีม่ลีกัษณะจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถงึเทคโนโลยขีองพสัดุ 
และหรอืขอ้กาํหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เสนอราคา ซึง่อาจจะมขีอ้เสนอทีไ่มอ่ยูใ่นฐานเดยีวกนัเป็น
เหตุใหม้ปีญหาในการพจิารณาตดัสนิ และเพื่อขจดัปญหาดงักล่าวจําเป็นต้องใหม้กีารปรบัปรุงั ั

ข้อเสนอให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการประกวดราคาทัว่ไป เวน้แต่การกําหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายื่นซองประกวดราคา
โดยแยกเป็น 

(1)  ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออื่น ๆ 
(2)  ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
ทัง้น้ี ใหก้ําหนดวธิกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวเ้ป็นเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาดว้ย 
ข้อ 48  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 47 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด

ราคาทาํหน้าทีเ่ปิดซองเทคนิคของผูเ้สนอราคา แทนคณะกรรมการรบัและเปิดซองตามขอ้ 42 (5) 
และพจิารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ 47 โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ 43 ในส่วนทีไ่มข่ดักบัการ
ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาขอ้เสนอทางเทคนิค และขอ้เสนออื่นของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกรายและ     
คดัเลอืกเฉพาะรายทีเ่สนอไดต้รงหรอืใกลเ้คยีงตามมาตรฐานความตอ้งการของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่มากที่สุด ในกรณีจําเป็นสามารถเรยีกผูเ้สนอราคามาชี้แจงในรายละเอยีด
ขอ้เสนอเป็นการเพิม่เตมิขอ้หน่ึงขอ้ใดกไ็ด ้

(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายทีไ่ดผ้่านการพจิารณาคดัเลอืกตาม (1) แลว้ สาํหรบั
รายทีไ่มผ่า่นการพจิารณาใหส้ง่คนืซองขอ้เสนอดา้นราคาโดยไมเ่ปิดซอง 

ข้อ 49  การซือ้หรอืการจา้งทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้เสนอราคายื่นขอ้เสนอทางการ
เงนิมาดว้ย ใหก้าํหนดใหผู้เ้สนอราคายืน่ซองขอ้เสนอทางการเงนิแยกมาต่างหาก และใหเ้ปิดซอง
ขอ้เสนอทางการเงนิพรอ้มกบัการเปิดซองราคาตามขอ้ 48 (2) เพื่อทาํการประเมนิเปรยีบเทยีบ
ต่อไป ทัง้น้ี ใหก้ําหนดวธิกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารการ
ประกวดราคาดว้ย 
 
วธีพเศษิ ิ  

9 ข้อ 50  การซือ้โดยวธิพีเิศษ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ่

สว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้โดยวธิพีเิศษขึน้เพือ่ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณเีป็นพสัดุจะขายทอดตลาด ใหด้าํเนินการซือ้โดยวธิเีจรจาตกลงราคา 
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(2)  ในกรณีเป็นพสัดุทีต่้องซื้อเร่งด่วน หากล่าชา้อาจเสยีหายแก่หน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ชญิผูม้อีาชพีขายพสัดุนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคา
ทีเ่สนอนัน้ ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลง
เทา่ทีจ่ะทาํได ้

(3)  ในกรณีเป็นพสัดุทีจ่าํเป็นตอ้งซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ ใหเ้สนอหวัหน้า
ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เพื่อตดิต่อสัง่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ่

หรอืสบืราคาจากต่างประเทศ  โดยขอความรว่มมอืใหส้ถานเอกอคัรราชทตู  หรอืสว่นราชการอื่น
ในต่างประเทศ ชว่ยสบืราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอยีด สว่นการซือ้โดยผา่นองคก์ารระหวา่ง
ประเทศใหต้ิดต่อกบัสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มอียู่ในประเทศโดยตรง  เว้นแต่
กรณทีีไ่มม่สีาํนกังานในประเทศ ใหต้ดิต่อกบัสาํนกังานในต่างประเทศได ้

(4)  ในกรณีเป็นพสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคที่
จาํเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกบั (2) 

(5)  ในกรณเีป็นพสัดุทีไ่ดด้าํเนินการซือ้โดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลด ีใหส้บืราคาจาก
ผูม้อีาชพีขายพสัดุนัน้โดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรอืประกวดราคาซึง่ถูกยกเลกิ
ไป (ถา้ม)ี หากเหน็ว่าผูเ้สนอราคารายทีเ่หน็สมควรซือ้เสนอราคาสงูกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอื
ราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได ้

(6)  ในกรณีพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิและหรอืสิง่ก่อสรา้งซึง่จาํเป็นตอ้งซือ้เฉพาะแหง่ ให้
เชญิเจา้ของทีด่นิโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด
หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได ้

(7) ในกรณีทีเ่ป็นพสัดุทีไ่ดซ้ือ้ไวแ้ลว้ แต่มคีวามจําเป็นต้องใชเ้พิม่ในสถานการณ์ที่
จําเป็น หรอืเร่งด่วน หรอืเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ ใหเ้จรจากบั
ผูข้ายรายเดมิตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงซึ่งยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอใหม้กีารขาย
พสัดุตามรายละเอยีดและราคาทีต่ํ่ากวา่ หรอืราคาเดมิ ภายใตเ้งือ่นไขทีด่กีวา่หรอืเงือ่นไขเดมิ โดย
คํานึงถงึราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดมิ (ถ้าม)ี เพื่อใหบ้งัเกดิผลประโยชน์สูงสุดที่หน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะไดร้บั 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผู้ส ัง่ซื้อเพื่อสัง่การ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
9 ข้อ 51  การจา้งโดยวธิพีเิศษ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการ่ บรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษขึน้เพือ่ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (1) (2) และ (3) ใหเ้ชญิผูม้อีาชพีรบัจา้ง

ทาํงานนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสงูกว่าราคาในทอ้งถิน่หรอืราคาที่
ประมาณได ้หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ใหต่้อรองราคาลงเทา่ทีจ่ะทาํได ้
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(2)  การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (4) กรณีเป็นพสัดุทีไ่ดด้าํเนินการจา้งโดย
วธิอีื่นแลว้ไม่ไดผ้ลด ีใหส้บืราคาจากผูม้อีาชพีรบัจา้งทํางานนัน้โดยตรง และผูเ้สนอราคาในการ
สอบราคาหรอืประกวดราคาซึง่ถูกยกเลกิไป (ถา้ม)ี หากเหน็ว่าผูเ้สนอราคารายทีเ่หน็สมควรจา้ง
เสนอราคาสงูกว่าราคาในทอ้งถิน่ หรอืราคาทีป่ระมาณได ้หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร
ใหต่้อรองราคา ลงเทา่ทีจ่ะทาํได ้

(3) การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (5) ใหเ้จรจากบัผูร้บัจา้งรายเดมิตามสญัญา
หรอืขอ้ตกลงซึง่ยงัไมส่ิน้สดุระยะเวลาการสง่มอบเพือ่ขอใหม้กีารจา้งตามรายละเอยีด และราคาที่
ตํ่ากวา่หรอืราคาเดมิ โดยคาํนึงถงึราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดมิ (ถา้ม)ี เพื่อใหบ้งัเกดิผลประโยชน์
สงูสดุทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะไดร้บั 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่จ้างเพื่อสัง่การ  โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 
วธีกรณีพเศษิ ิ

3 ข้อ 52 การดําเนินการซือ้หรอืจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่สัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งจากผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งตามขอ้ 19 ได้
โดยตรง เวน้แต่การซือ้หรอืการจา้งครัง้หน่ึงซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 100,000 บาท ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุจดัซือ้หรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการ่

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 
การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์

ข้อ 53  การซือ้ยาของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหจ้ดัซือ้ตามชื่อ
สามญั (GENERIC NAME) ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตติามทีค่ณะกรรมการแห่งชาตทิางดา้นยา
กาํหนด 

ข้อ 54  การซือ้ยา และเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา เช่น ผา้ก๊อส สาํล ีหลอดฉีดยา เขม็ฉีด
ยา เฝือก วสัดุทนัตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสชัเคมภีณัฑ์ ซึ่งองค์การเภสชักรรมได้ผลิต
ออกจําหน่ายแลว้ใหจ้ดัซือ้จากองคก์ารเภสชักรรม โดยใหด้ําเนินการดว้ยวธิกีรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี 
ราคายาที่องค์การเภสชักรรมจําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามญัเดียวกันที่
กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดเกนิรอ้ยละ 3 

ข้อ 55  การซือ้ยาตามชื่อสามญัในบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา
ซึง่องคก์ารเภสชักรรมมไิดเ้ป็นผูผ้ลติ แต่มจีําหน่าย หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่จะจดัซื้อ
จากองคก์ารเภสชักรรมหรอืผูข้ายหรอืผูผ้ลติรายใดกไ็ด ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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(1)  การจดัซือ้โดยวธิสีอบราคาหรอืประกวดราคา ใหห้น่วยการบรหิารราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ แจง้ใหอ้งค์การเภสชักรรมทราบดว้ยทุกครัง้ และถ้าผลการสอบราคาหรอืประกวด
ราคา ปรากฏว่าองค์การเภสชักรรมเสนอราคาเท่ากนั หรอืตํ่ากวา่ผูเ้สนอราคารายอื่น ใหห้น่ว
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ซือ้จากองคก์ารเภสชักรรม 

(2)  การจดัซือ้โดยวธิตีกลงราคาหรอืวธิพีเิศษ ใหซ้ือ้ในราคาทีไ่มส่งูกว่าราคากลาง
ทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

ข้อ 56  ในกรณีทีม่กีฎหมาย หรอืมตคิณะรฐัมนตรกีําหนดใหค้วามสนบัสนุนให้
ซือ้ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาจากหน่วยงานใด  กใ็หห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่จดัซื้อ
ยาหรอืเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าจากหน่วยงานดงักล่าวได ้โดยวธิกีรณพีเิศษดว้ย 
 
อาํนาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง 

ข้อ 57  การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งทุกวธิทีีใ่ชจ้่ายจากเงนิรายได ้นอกจากทีก่ําหนดไว้
ในขอ้ 58 และขอ้ 59 ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เป็นผูม้ี
อาํนาจสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยไมจ่าํกดัวงเงนิ 

9 ข้อ 58 นอกจากวธิพีเิศษตามขอ้ 59 และวธิกีรณีพเิศษตามขอ้ 60 การสัง่ซือ้
หรอืสัง่จา้งครัง้หน่ึง จากเงนิอุดหนุน เงนิกูภ้ายในประเทศ หรอืเงนิช่วยเหลอื หรอืเงนิกู ้ทัง้หมด
หรอืบางส่วน ใหเ้ป็นอํานาจของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ่

ดงัต่อไปน้ี  
(1) การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาล ซึง่มวีงเงนิ

เกนิ 300,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 (2) การสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน 
100,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 200,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายอาํเภอ แต่หาก
มวีงเงนิเกนิ 200,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

9 ข้อ 59 การสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างโดยวธิพีเิศษครัง้หน่ึง จากเงนิอุดหนุน เงนิกู้
ภายในประเทศ หรอืเงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิกู ้ทัง้หมดหรอืบางสว่น ใหเ้ป็นอาํนาจของหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ดงัต่อไปน้ี 
(1) การสัง่ซื้อหรือสัง่จ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

เทศบาล ซึง่มวีงเงนิเกนิ 20,000,000 บาท ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 (2) การสัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างโดยวธิพีเิศษขององค์การบรหิารส่วนตําบล ซึ่งมี
วงเงนิเกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 20,000,000 บาท ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
นายอําเภอ แต่หากมวีงเงนิเกนิ 20,000,000 บาท ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการ
จงัหวดั  
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ข้อ 60 การสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยไมจ่าํกดัวงเงนิ  
 
การจายเงนลวงหน้า่ ่ิ  

3 ข้อ 61 การจ่ายเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้งล่วงหน้าใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งจะกระทํา
มไิด ้เวน้แต่หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่ามคีวามจําเป็น่

จะตอ้งจ่าย และมกีารกําหนดเงือ่นไขไวก้่อนการทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณี
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การซือ้หรอืการจา้งจากสว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ จ่ายได้
ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของราคาซือ้หรอืราคาจา้ง 

(2)  การซื้อพสัดุจากสถาบนัของรฐัในต่างประเทศ หรอืจากหน่วยงานอื่นใน
ต่างประเทศ ซึง่ตอ้งดาํเนินการผา่นองคก์ารระหว่างประเทศ หรอืการซือ้เครื่องมอืวทิยาศาสตร์
หรอืพสัดุอื่น ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ใหจ้่ายได้
ตามที่ตกลงกบัสถาบนัของรฐั หรอืองค์การระหว่างประเทศหรอืตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนด 
แลว้แต่กรณ ี

(3)  การบอกรบัวารสารหรอืการสัง่จองหนังสอื หรอืการจดัซือ้ฐานขอ้มลูสาํเรจ็รปู 
(CD-ROM) ทีม่ลีกัษณะจะตอ้งบอกรบัเป็นสมาชกิก่อน และมกีําหนดการออกเป็นวาระดงัเช่น 
วารสาร หรอืการบอกรบัเป็นสมาชกิ INTERNET เพื่อใหส้ามารถใช้ประโยชน์เรยีกค้นหา
ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยอาศยัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ใหจ้่ายไดเ้ท่าทีจ่่าย
จรงิ 

(4)  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาหรอืประกวดราคา จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ
สิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทัง้น้ี จะต้องกําหนดอัตราค่าพสัดุหรือค่าจ้างที่จะจ่าย
ล่วงหน้าไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาหรอืประกวดราคาดว้ย 

(5)  การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิพีเิศษ ใหจ้่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของราคาซือ้
หรอืราคาจา้ง 

ข้อ 62  การจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอืโดยวธิใีชด้ราฟต์กรณีทีว่งเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท 
หรอืการจ่ายเงนิตามความกา้วหน้าในการจดัหาพสัดุที่ส ัง่ซื้อ ใหก้ระทําไดโ้ดยไม่ถอืว่าเป็นการ
จา่ยเงนิล่วงหน้า 

ข้อ 63  การจ่ายเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ 61 (1) (2) และ (3) ไม่
ตอ้งเรยีกหลกัประกนั 
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สว่นการจ่ายเงนิค่าพสัดุหรอืค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ 61 (4) และ (5) ผูข้ายหรอืผู้
รบัจา้งจะต้องนําพนัธบตัรรฐับาลไทย หรอืหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศมาคํ้าประก
เงนิทีร่บัล่วงหน้าไปนัน้ 
 
การตรวจรบัพสัด ุ

ข้อ 64 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ มหีน้าทีด่งัน้ี 
(1) ตรวจรบัพสัดุ ณ ที่ทําการของผูใ้ชพ้สัดุนัน้ หรอืสถานที่ซึ่งกําหนดไวใ้น

สญัญาหรอืขอ้ตกลง 
การตรวจรบัพสัดุ ณ สถานทีอ่ื่น ในกรณีทีไ่มม่สีญัญาหรอืขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ก่อน่  
(2)  ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานทีต่กลงกนัไว ้สาํหรบักรณีทีม่ี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือ
ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัพสัดุนัน้มาใหค้าํปรกึษา หรอืสง่พสัดุนัน้ไปทดลองหรอืตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒนิัน้ๆ กไ็ด ้

ในกรณจีาํเป็นทีไ่มส่ามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทัง้หมดได ้ใหต้รวจรบัตาม
หลกัวชิาการสถติ ิ

(3)  โดยปกตใิหต้รวจรบัพสัดุในวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งนําพสัดุมาส่ง และให้
ดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีส่ดุ 

(4)  เมื่อตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถอืว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งได้
สง่มอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งนําพสัดุนัน้มาสง่ แลว้มอบแก่เจา้หน้าที่
พสัดุพรอ้มกบัทําใบตรวจรบัโดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างน้อยสองฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรอืผู้
รบัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หน้าทีพ่สัดุ 1 ฉบบั เพื่อดาํเนินการเบกิจ่ายเงนิตามระเบยีบว่าดว้ยการ
เบกิจ่ายเงนิของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ 
ในกรณีที่เหน็ว่าพสัดุทีส่่งมอบมรีายละเอยีดไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญา

หรอื  ขอ้ตกลง ให้รายงานหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่่ นผ่าน
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพือ่ทราบหรอืสัง่การแลว้แต่กรณ ี

(5)  ในกรณีทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งสง่มอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน หรอืส่ง
มอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทัง้หมด ถ้าสญัญาหรอืขอ้ตกลงมไิด้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้
ตรวจรบัไวเ้ฉพาะจาํนวนทีถู่กตอ้ง โดยถอืปฏบิตัติาม (4) และโดยปกตใิหร้บีรายงานหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 
วนัทําการ นับแต่วนัตรวจพบ แต่ทัง้น้ีไม่ตดัสทิธขิองหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นที่จะ
ปรบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งในจาํนวนทีส่ง่มอบทีส่ง่มอบไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งนัน้ 
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(6)  การตรวจรบัพสัดุทีป่ระกอบกนัเป็นชุดหรอืหน่วย ถา้ขาดสว่นประกอบอยา่งใด
อย่างหน่ึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ ใหถ้อืว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งยงัมไิดส้่งมอบ
พสัดุนัน้ และโดยปกตใิหร้บีรายงานหวัหน้าฝายบรหิารของหน่่ วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
เพือ่แจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีต่รวจพบ 

(7)  ถา้กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไมย่อมรบัพสัดุ โดยทําความเหน็แยง้ไว ้
ใหเ้สนอหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพจิารณาสัง่การ ถ้า่

หัวหน้าฝายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสัง่การให้ร ับพัสดุนัน้ไว้ จึง่

ดาํเนินการตาม (4) หรอื (5) แลว้แต่กรณ ี
 
การตรวจการจ้างและการควบคมุงานกอสร้าง่  

ข้อ 65  คณะกรรมการตรวจการจา้งมหีน้าทีด่งัน้ี 
(1)  ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มทีผู่้

ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูป รายการละเอยีด และข้อกําหนดในสญัญาทุก
สปัดาห ์รวมทัง้ รบัทราบหรอืพจิารณาการสัง่หยดุงาน หรอืพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงาน
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ เพือ่พจิารณาสัง่การต่อไป่  

(2)  การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมขีอ้สงสยั หรอืมกีรณีทีเ่หน็ว่าตามหลกั
วชิาการชา่ง    ไมน่่าจะเป็นไปได ้ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นสญัญาหรอืทีต่ก
ลงใหท้าํงานจา้งนัน้ๆ โดยใหม้อีาํนาจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่
เหน็สมควรและตามหลกัวชิาการชา่งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้กาํหนดใน
สญัญา 

(3)  โดยปกตใิหต้รวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งสง่มอบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัที่
ประธานกรรมการไดร้บัทราบการสง่มอบงาน และใหท้าํการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีส่ดุ 

(4)  เมื่อตรวจเหน็ว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการ
ละเอยีด และขอ้กําหนดในสญัญาแลว้ใหถ้อืว่าผูร้บัจา้งสง่มอบงานครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ร้บัจา้งสง่
งานจา้งนัน้ และใหท้ําใบรบัรองผลการปฏบิตังิานทัง้หมดหรอืเฉพาะงวด แลว้แต่กรณีโดยลงชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน อยา่งน้อย 2 ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หน้าทีพ่สัดุ 1 ฉบบั เพื่อ
ทาํการเบกิจา่ยเงนิ ตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
และรายงานใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ 

ในกรณีทีเ่หน็ว่าผลงานทีส่่งมอบทัง้หมดหรอืงวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอยีดและขอ้กําหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพือ่ทราบหรอืสัง่การแลว้แต่กรณ ี
(5)  ในกรณีทีก่รรมการตรวจการจา้งบางคนไมย่อมรบังานโดยทาํความเหน็แยง้

ไวใ้หเ้สนอหวัหน้าฝายบรหิารของหน่่ วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เพื่อพจิารณาสัง่การ ถ้า
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หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การใหต้รวจรบังานจา้งนัน้ไว ้จงึ่

จะดาํเนินการตาม (4) 
 

3 ข้อ 66  ผูค้วบคุมงานมหีน้าที ่ดงัน้ี 
(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ีก่ําหนดไวใ้นสญัญา หรอืทีต่กลงให้

ทํางานจ้างนัน้ๆ ทุกวนั ใหเ้ป็นไปตามแบบรูป รายการละเอยีดและขอ้กําหนดไว้ในสญัญาทุก
ประการ โดยสัง่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เติมหรอืตดัทอนงานจ้างได้ตามที่เหน็สมควร และตาม
หลกัวชิาช่าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้กําหนดในสญัญา ถา้ผูร้บัจา้งขดั
ขนืไม่ปฏิบตัิตาม ก็สัง่ให้หยุดงานนัน้เฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน 
จนกว่าผูร้บัจ้างจะยอมปฏบิตัใิหถู้กต้องตามคําสัง่ และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทนัท ี

(2)  ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรปู รายการละเอยีดหรอืขอ้กําหนดในสญัญามี
ข้อความขดักนัหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนัน้จะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอยีดและขอ้กําหนดในสญัญา แต่เมื่อสําเรจ็แลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง หรอืไม่เป็นไปตามหลกั
วชิาช่างที่ด ีหรอืไม่ปลอดภยั ใหส้ ัง่พกังานนัน้ไวก้่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้ง
โดยเรว็ 

(3)  จดบนัทกึสภาพการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็น
รายวนัพรอ้มทัง้ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยุดงานและสาเหตุทีม่กีารหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบบั 
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสปัดาห์ และเก็บรกัษาไว้เพื่อมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูม้หีน้าที ่

การบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งใหร้ะบุรายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและ
วสัดุทีใ่ชด้ว้ย 

(4)  ในวนักําหนดลงมอืทาํการของผูร้บัจา้งตามสญัญา และในวนัถงึกําหนด
ส่งมอบงานแต่ละงวดใหร้ายงานผลการปฏบิตัิงานของผู้รบัจ้างว่าเป็นไปตามสญัญาหรอืไม่ ให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัถงึกาํหนดนัน้ๆ 

 
สวนท่ี ่ 3 

การจ้างท่ีปรกึษา 
 
การสงเสรมท่ีปรึกษาไทย่ ิ  

ข้อ 67  เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาทีป่รกึษาไทย  ใหข้อขอ้มลูทีป่รกึษา
ภายใตก้ารกาํกบัควบคุมดแูลของกระทรวงการคลงั เพือ่ทาํหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
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(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดทะเบยีนทีป่รกึษาไทย 
(2) รบัจดทะเบยีน ต่อทะเบยีน หรอืเพกิถอนทะเบยีนทีป่รกึษาไทย 
(3) รวบรวม จดัทาํ รวมทัง้ปรบัปรงุขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัทีป่รกึษาไทย 
(4) เผยแพรห่รอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทีป่รกึษาไทยแก่สว่นราชการและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
7 ข้อ 68  การจ้างที่ปรกึษาที่เป็นนิติบุคคล  นอกจากการจา้งที่ปรกึษาที่

ดาํเนินการดว้ยเงนิช่วยเหลอื ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จา้งทีป่รกึษาไทยเป็นหลกั 
ในการดาํเนินงาน  เวน้แต่การบรกิาร หรอืงานทีไ่มอ่าจจะจา้งทีป่รกึษาไทยไดใ้หข้ออนุมตัต่ิอผูว้่า
ราชการจงัหวดั 

7 ข้อ 69  การจา้งทีป่รกึษาต่างประเทศของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
โดยทัว่ไปนอกเหนือจากการจา้งที่ปรกึษาที่ดําเนินการดว้ยเงนิช่วยเหลอื จะต้องมทีี่ปรกึษาไทย
ร่วมงานดว้ยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนคน/เดอืนของทีป่รกึษาทัง้หมด เวน้แต่สาขาบรกิาร
หรอืงานทีไ่มอ่าจจะจา้งทีป่รกึษาไทยไดใ้หข้ออนุมตัต่ิอผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 
วธีจ้างท่ีปรึกษาิ  

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

 
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ 71  ก่อนดําเนินการจา้งทีป่รกึษา ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุรายงานเสนอผูส้ ัง่จา้ง
ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษา 
(2) ขอบเขตโดยละเอยีดของงานทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้ง 
(4) วงเงนิคา่จา้งทีป่รกึษาโดยประมาณ 
(5) กาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน 
(6) วธิจีา้งทีป่รกึษาและเหตุผลทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษาโดยวธินีัน้ 
(7) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี เช่น การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่

จาํเป็น 
เมื่อผู้ส ัง่จ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดาํเนินการจา้งตามวธิจีา้งนัน้ต่อไปได ้
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กรรมการ 
ข้อ 72  ในการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาแต่ละครัง้ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อปฏบิตัิการตามระเบยีบน้ี แล้วแต่
กรณ ีคอื 
  (1) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง 
  (2) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก 

9 ข้อ 73  คณะกรรมการตามขอ้ 72 ใหป้ระกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการอย่างน้อยสี่คน โดยปกติให้แต่งตัง้จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดหรือ
ขา้ราชการอื่น โดยคํานึงถงึลกัษณะหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสําคญั 
ในกรณีจําเป็นหรอืเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนจาก
หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น หรอืสว่นราชการอื่น หรอืบุคคลทีม่ใิช่ขา้ราชการ ซึง่เป็น
ผูช้าํนาญการหรอืผูท้รงคุณวุฒใินงานทีจ่ะจา้งทีป่รกึษาเป็นคณะกรรมการดว้ย 

การแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นรว่มเป็นคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอําเภอ หรอืหวัหน้าส่วนราชการ 
หรอืหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้่ องถิน่นัน้ๆ แลว้แต่กรณ ี

ข้อ 74  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ 72 ตอ้งมกีรรมการมาประชุม
ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนํ้าความตามขอ้ 29 มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
 
วธีตกลงิ  

ข้อ 75  การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง ไดแ้ก่ การจา้งทีป่รกึษาทีห่วัหน้าฝา่ย
บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ตกลงจา้งรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรอืเคย
เหน็ความสามารถและผลงานแลว้ และเป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่ชื่อถอืได ้

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

ตอ้งการมจีาํนวนจาํกดั ไมเ่หมาะสมทีจ่ะดาํเนินการดว้ยวธิคีดัเลอืก 
(3) เป็นการจา้งทีต่อ้งกระทาํโดยเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่หน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ข้อ 77  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิตีกลง มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
(1)  พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีป่รกึษา 
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(2)  พจิารณาอตัราค่าจา้งและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบับรกิารทีจ่ะจา้ง และ
เจรจาต่อรอง 

(3)  พจิารณารายละเอยีดทีจ่ะกาํหนดในสญัญา 
(4)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่

ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่จ้างเพื่อสัง่การ  โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  
 
วธีคดัเลือกิ  

ข้อ 78  การจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก ไดแ้ก่การจา้งทีป่รกึษาโดยการคดัเลอืกที่
ปรกึษาที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะทํางานนัน้ใหเ้หลอืน้อยราย  และเชญิชวนที่ปรกึษาที่ได้รบัการ
คดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายดงักล่าวยื่นขอ้เสนอเขา้รบังานนัน้ ๆ เพื่อพจิารณาคดัเลอืกรายทีด่ทีีสุ่ด 
ในกรณีที่มีเหตุอนัสมควรและหวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบริหารร่ าชการส่วนท้องถิ่น
เห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารบังานโดยไม่ต้องทําการ
คดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายก่อนกไ็ด ้

ข้อ 79 เพื่อใหไ้ดร้ายชื่อของทีป่รกึษาทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมากรายทีสุ่ด ใหเ้จา้หน้าที่
ทีร่บัผดิชอบในการจา้งทีป่รกึษา ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ทีป่รกึษาต่างประเทศ ใหข้อรายชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ หรอืลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์แจง้ไปยงัสมาคมหรอืสถาบนัอาชพีหรอืสถานทูตที่
เกี่ยวขอ้งหรอืขอความร่วมมอืจากส่วนราชการหรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอื
รฐัวสิาหกจิต่าง ๆ ซึง่เคยดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาในงานประเภทเดยีวกนั 

(2) ทีป่รกึษาไทย ใหข้อรายชื่อทีป่รกึษาจากศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวงการคลงั 
หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นใดที่มรีายชื่อที่ปรกึษาที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจ
พจิารณาคดัเลอืกใหเ้หลอืน้อยรายโดยไมด่าํเนินการตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

การคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอืน้อยราย ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดย
วธิคีดัเลอืกทาํหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอือยา่งมาก 6 ราย 

เมื่อไดด้าํเนินการคดัเลอืกทีป่รกึษาใหเ้หลอืน้อยรายแลว้ ใหร้ายงานหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เพื่อพจิารณา และกรณีทีเ่ป็นการจา้งทีป่รกึษาโดยใช้
เงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอื ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงนินัน้ดว้ย 

ข้อ 80  ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ออกหนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษาที่
ไดค้ดัเลอืกไวย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่รบังานตามวธิหีน่ึงวธิใีด ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพรอ้มกนัโดยแยกเป็น 2 ซอง 
       (2) ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพยีงซองเดยีว 

ข้อ 81  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืกมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
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(1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก 
(2) พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีป่รกึษาทุกรายและจดัลาํดบั 
(3) ในกรณีทีใ่ชว้ธิตีามขอ้ 80 (1) ใหเ้ปิดซองเสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาทีม่ี

ขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีสุ่ดและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม สาํหรบักรณีทีใ่ชว้ธิตีามขอ้ 
80 (2) ใหเ้ชญิทีป่รกึษาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีส่ดุมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรอง
ใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม 

หากเจรจาไม่ได้ผล ใหเ้สนอหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ่

ส่วนทอ้งถิน่เพื่อพจิารณายกเลกิการเจรจากบัทีป่รกึษารายนัน้  แลว้เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา
ของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้าน
เทคนิคที่ดทีี่สุดรายถดัไปใหย้ื่นขอ้เสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองใหไ้ด้ราคาที่
เหมาะสม 

(4) เมื่อเจรจาไดร้าคาทีเ่หมาะสมแลว้ใหพ้จิารณาเงือ่นไขต่าง ๆ ทีจ่ะกําหนดใน
สญัญา 

(5) ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่
ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผู้ส ัง่จ้าง โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุและหวัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ในกรณีทีใ่ชว้ธิกีารยื่นขอ้เสนอตามขอ้ 80 (1) หลงัจากตดัสนิใหท้าํสญัญากบัที่

ปรกึษาซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ ใหส้ง่คนืซองขอ้เสนอดา้นราคาใหแ้ก่ทีป่รกึษารายอื่นทีไ่ดย้ื่นไว้
โดยไมเ่ปิดซอง 

ข้อ 82  การจา้งที่ปรกึษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนและมทีี่ปรกึษาซึ่ง
สามารถทาํงานนัน้ไดเ้ป็นการทัว่ไปใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝายบรหิา่ รของหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะออกหนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษาทีไ่ดค้ดัเลอืกไว ้ใหย้ื่นขอ้เสนอเพื่อรบังาน 
โดยใหด้าํเนินการตามวธิดีงัต่อไปน้ีคอื 

(1) ใหท้ีป่รกึษายื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพรอ้มกนัโดยแยก
เป็น 2 ซอง 

(2) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลอืก พจิารณาขอ้เสนอ
ดา้นเทคนิคของทีป่รกึษาทุกราย และจดัลาํดบั 

(3) เปิดซองราคาของผูท้ีไ่ดร้บัการจดัลําดบัไวอ้นัดบัหน่ึงถงึอนัดบัสามตาม (2) 
พรอ้มกนั แลว้เลอืกรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาํดบัแรก 

(4) หากเจรจาตาม (3) แลว้ไมไ่ดผ้ล ใหย้กเลกิแลว้เจรจากบัรายทีเ่สนอราคาตํ่
รายถดัไปตามลาํดบั 

เมือ่เจรจาไดผ้ลประการใด ใหด้าํเนินการตามขอ้ 81 (4) และ (5) 
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ข้อ 83  การจา้งทีป่รกึษาทีเ่ป็นรายบุคคลทีไ่ม่ตอ้งยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค ให้
ดาํเนินการคดัเลอืกทีป่รกึษาทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามนยั ขอ้ 79 และพจิารณาจดัลําดบั และเมื่อ
สามารถจดัลําดบัไดแ้ลว้ ใหเ้ชญิรายทีเ่หมาะสมทีสุ่ดมาเสนอราคาค่าจา้งเพื่อเจรจาต่อรองราคา
ตามลาํดบั 
 
อาํนาจในการสัง่จ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ 84  การสัง่จา้งทีป่รกึษาครัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอํานาจของผูด้ํารงตําแหน่งและ
ภายในวงเงนิตามขอ้ 57 และขอ้ 58 แลว้แต่กรณ ีของระเบยีบน้ี 
 
คาจ้างท่ีปรึ่ กษา 

ข้อ 85  อตัราค่าจา้งทีป่รกึษาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและประหยดั โดยให้
คํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลกัษณะของงานที่จะจ้าง อตัราค่าจ้างของงานในลกัษณะ
เดยีวกนัทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิเคยจา้ง จาํนวนคน-
เดอืน (man-months) เทา่ทีจ่าํเป็น ดชันีคา่ครองชพี เป็นตน้ 

ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นต้องจ่ายเงนิค่าจา้งล่วงหน้า ใหจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิ
ห้าของค่าจ้างตามสญัญา และที่ปรึกษาจะต้องจดัให้ธนาคารหนึ่งหรอืหลายธนาคารเป็นผู้คํ้
ประกนัเงนิค่าจา้งทีไ่ดร้บัล่วงหน้าไปนัน้ และใหห้วัหน้าฝายบรหิ่ ารของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่นคืนหนังสอืคํ้าประกนัดงักล่าวใหแ้ก่ทีป่รกึษาเมื่อหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ไดห้กัเงนิทีไ่ดจ้่ายล่วงหน้าจากเงนิค่าจา้งทีจ่่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้ ทัง้น้ี 
ใหก้าํหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาดว้ย 
หลกัประกนัผลงาน 

ข้อ 86  การจ่ายเงนิค่าจา้งใหแ้ก่ที่ปรกึษาที่แบ่งการชําระเงนิออกเป็นงวด 
นอกจากการจา้งทีป่รกึษาซึ่งดําเนินการดว้ยเงนิช่วยเหลอื ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการ่

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หกัเงนิทีจ่ะจ่ายแต่ละครัง้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละหา้แต่ไมเ่กนิรอ้ยล
สบิของเงนิค่าจา้งเพื่อเป็นการประกนัผลงาน หรอืจะใหท้ีป่รกึษาใชห้นังสอืคํ้าประกนัของธนาคา
ในประเทศมอีายุการคํ้าประกนัตามทีห่วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่่

จะกาํหนด วางคํ้าประกนัแทนเงนิทีห่กัไวก้ไ็ด ้ทัง้น้ี ใหก้าํหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาดว้ย 
ข้อ 87  กรณีสญัญาจา้งทีป่รกึษาตามโครงการเงนิกูท้ีไ่ดร้วมเงนิค่าภาษซีึง่ทีป่รกึษา

จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่รฐับาลไทยไวใ้นราคาจา้ง ใหแ้ยกเงนิส่วนทีก่นัเป็นค่าภาษไีวต่้างหากจากราคา
จา้งรวม 
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สวนท่ี ่ 4 
การจ้างออกแบบและควบคมุงาน 

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

ข้อ  89  ก่อนดําเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานทุกวธิใีหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุ
จดัทาํรายงานเสนอผูส้ ัง่จา้งตามรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอบเขตวงงานรวมทัง้รายละเอยีดเทา่ทีจ่าํเป็น 
(2) วงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้ง 
(3) ประมาณการคา่จา้ง 
(4) กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ 
(5) วธิทีีจ่ะจา้ง และเหตุผลทีต่อ้งจา้งโดยวธินีัน้ 
(6) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี เช่น การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่

จาํเป็น 
เมื่อผู้ส ัง่จ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ดาํเนินการจา้งตามวธิจีา้งนัน้ต่อไปได ้
 
การจ้างโดยวธีตกลงิ  

ข้อ 90  การจา้งโดยวธิตีกลง ไดแ้ก่การจา้งออกแบบและควบคุมงานทีห่วัหน้า
ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เลอืกจา้งผูใ้่ หบ้รกิารรายหน่ึงรายใด ซึง่เคย
ทราบ หรอืเคยเหน็ความสามารถแล้ว และเป็นผูใ้หบ้รกิารที่มหีลกัฐานดตีามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทัง้น้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงิน
งบประมาณคา่ก่อสรา้งตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 
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9 ข้อ 91  ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวธิตีกลงแต่ละครัง้ 
ใหห้วัหน้าฝาย่ บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้กรรมการดําเนินการจ้าง 
โดยวธิตีกลงขึน้คณะหน่ึง ซึ่งประกอบดว้ยประธานหนึ่งคน และกรรมการอื่นอกีอย่างน้อยสองคน 
ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น โดยคํานึงถึงลกัษณะหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั และควรมผีูท้รงคุณวุฒหิรอืผูช้าํนาญในกจิการน้ี เขา้รว่ม
เป็นกรรมการดว้ย คณะกรรมการดงักล่าวต้องมจีํานวนไม่ตํ่ากวา่กึ่งหน่ึงของจํานวนทัง้หมด จงึจะ
ดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวไ้ด ้

หากแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นรว่มเป็นคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึง ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอําเภอ หรอืหวัหน้าส่วนราชการ
หรอืหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ แลว้แต่กรณี่  

ข้อ 92 คณะกรรมการดําเนินการจา้งโดยวธิตีกลง มหีน้าทีพ่จิารณาขอ้กําหนดของผู้
ให้บรกิารตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รบัไว้ทัง้หมดต่อผูส้ ัง่จ้าง ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และหวัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 
การจ้างโดยวธีคดัเลือกิ  

ข้อ  93  การจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ไดแ้ก่การจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยหวัหน้า
ฝายบริหาร่ ของหน่วยการบรหิารราชการส ่วนทอ้งถิน่ประกาศเชญิชวนการว่าจา้ง และ
คณะกรรมการดาํเนินการจา้งจะพจิารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีม่ขีอ้กําหนดเหมาะสมทีสุ่ด เพื่อ
ดําเนินการว่าจา้งต่อไป ทัง้น้ีใหใ้ชก้บัการก่อสรา้งอาคารที่มวีงเงนิงบประมาณค่าก่อสรา้งตาม
โครงการหน่ึงๆ เกนิ 2,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท 

9 ข้อ  94  ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธี
คดัเลือกแต่ละครัง้ ให้หวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบริหา่ รราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตัง้
กรรมการรบัซองเสนองาน และกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

คณะกรรมการรบัซองเสนองาน ใหป้ระกอบด ้วยประธานหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอกีอย่างน้อยสองคน ปกตใิหเ้ป็นขา้ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืขา้ราชการอื่น โดย
คาํนึงถงึลกัษณะหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั  

คณะกรรมการดําเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ใหป้ระกอบดว้ยประธานหน่ึงคน 
และกรรมการอื่นอกีอยา่งน้อยสองคน ปกตใิหเ้ป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืขา้ราชการอื่น โดย
คาํนึงถงึลกัษณะหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นสาํคญั และควรมผีูท้รงคุณวุฒิ
หรอืผูช้าํนาญในกจิการน้ีเขา้รว่มดว้ย 
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หากแต่งตัง้ข้าราชการหรอืข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตามข้อน้ีใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั นายอําเภอ หวัหน้าส่วนราชการ หรอื
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่่ วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ แลว้แต่กรณ ี

คณะกรรมการดงักล่าวในขอ้น้ี ตอ้งมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนทัง้หมด 
จงึจะดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวไ้ด ้

ข้อ 95  คณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก มหีน้าทีด่งัน้ี 
(1) รบัซองเสนองานจากผูใ้หบ้รกิารและบนัทกึไวท้ีห่น้าซองว่า เป็นผูใ้หบ้รกิาร

รายใด แลว้ลงบญัชไีวเ้ป็นหลกัฐาน 
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดมิต่อคณะกรรมการดําเนินการจา้งโดยวธิี

คดัเลอืก และเมื่อพน้กําหนดเวลารบัซองเสนองาน หา้มรบัซองเสนองานจากผูใ้หบ้รกิารรายหน่ึง
รายใดอกีเป็นอนัขาด 

ข้อ 96  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก มหีน้าทีด่งัน้ี 
(1) เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกมาครบองคป์ระชุมแลว้ จงึ

เปิดซองเสนองานตามทีค่ณะกรรมการรบัซองเสนองานการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกมอบให ้
(2) พจิารณาขอ้กําหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่ําหนดไวใ้นส่วนน้ี คุณวุฒ ิและ

ประวตักิารทํางาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและไม่ประจาํ หลกัฐานแสดงผลงาน
ทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิาแลว้ของผูใ้หบ้รกิาร และลงลายมอืชื่อกาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพือ่เป็นหลกัฐาน 

(3) เมื่อไดพ้จิารณาเสรจ็แลว้เหน็สมควรดาํเนินการต่อไปประการใด ใหร้ายงาน
ต่อผูส้ ัง่จา้งผา่นหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น่

ท้องถิ่นพรอ้มด้วยหลกัฐาน ตามปกตคิณะกรรมการควรเสนอจา้งผูท้ีม่ขีอ้กําหนดเหมาะสม
ทีสุ่ด เวน้แต่ผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวไม่สามารถรบังานในกรณีใดกต็ามใหค้ณะกรรมการเสนอผูใ้ห้
บรกิารทีม่ขีอ้กาํหนดเหมาะสมรายถดัไป 
 
การจ้างโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัข้อกาํหนด 

ข้อ 97  การจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กําหนด ไดแ้ก่การว่าจา้งออกแบบและ
ควบคุมงานที่หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ประกาศเชญิชวนการ่

ว่าจ้างและคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวธิคีดัเลือกแบบจํากดัขอ้กําหนดพจิารณาคดัเลือกผู้
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นนิตบุิคคล โดยคํานึงถงึฐานะทางนิตบุิคคล คุณวุฒ ิและประวตักิารทํางาน จํานวน
สถาปนิกและหรอืวศิวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลกัฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตัิมาแล้ว 
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทัง้น้ี ให้ใช้กบัการก่อสร้าง
อาคารทีม่วีงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้งตามโครงการหนึ่งๆ เกนิ 5,000,000 บาท 

ข้อ 98  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธิกีารจา้งแบบจาํกดั     
ขอ้กําหนดแต่ละครัง้ ให้หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้่
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คณะกรรมการรบัซอง  และคณะกรรมการดําเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจํากดัขอ้กําหนด  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒหิรอืผูช้าํนาญในคณะกรรมการดาํเนินการจา้ง
โดยวิธีคดัเลือกแบบจํากดัขอ้กําหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรบัซองเสนองานการจ้างโดย
คดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด ใหนํ้าความในขอ้ 94 ขอ้ 95 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ข้อ 99  คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวธิคีดัเลอืกแบบจํากดัขอ้กําหนด มี
หน้าทีด่งัน้ี 

(1)  เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดมาครบองค์
ประชุมแลว้ จงึเปิดซองเสนองานตามทีค่ณะกรรมการรบัซองเสนองานมอบให ้

(2)  พจิารณาขอ้กาํหนดต่าง ๆ ดงัน้ี 
ก. ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี 
ข. คุณวุฒแิละประวตักิารทาํงาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจาํและ

ไมป่ระจาํ 
ค. หลกัฐานแสดงผลงานทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิาแลว้ 
ง. แนวความคดิในการออกแบบ 

(3) พจิารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีม่ขีอ้กําหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจํานวนไม่น้อย
กว่า 2 ราย และแจง้วธิดีาํเนินการเสนองานตามความประสงคข์องหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่แก่ผูเ้สนองาน และอาจพจิารณากําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารดงักล่าว 
ยื่นเสนอแบบร่างของงานกไ็ด ้อน่ึงการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนองานใหค้ํานึงถงึแผนปฏบิตังิาน 
ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด ้าน
สถาปตยกรรม และลงลายมอืชื่อกาํกบัไว้ในใบเสนองานั เพือ่เป็นหลกัฐาน 
  (4) เมือ่ไดพ้จิารณาเสรจ็แลว้เหน็สมควรดาํเนินการต่อไปประการใด และสมควรเลอืก
ผูใ้ห้บรกิารรายหนึ่งรายใด ใหร้ายงานต่อผูส้ ัง่จ้างผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พรอ้มดว้ยหลกัฐาน 
 
การจ้างโดยวธีพเศษิ ิ  

7 ข้อ  100  การจา้งโดยวธิพีเิศษ ม ี2 ลกัษณะดงัน้ี 
  (1) วธิเีลอืกจา้ง ไดแ้ก่การจา้งออกแบบและควบคุมงานในกรณีทีม่คีวาม
จําเป็นเร่งด่วนหากจะดําเนินการว่าจ้างตามวธิอีื่นดงักล่าวมาแล้ว จะทําใหเ้กดิการล่าช้า เกดิ
ความเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหผู้ว้า่จา้งมอีาํนาจตกลงจา้งผูใ้หบ้รกิารราย
หน่ึงรายใดตามทีพ่จิารณาเหน็สมควร 

 (2) การว่าจา้งโดยการประกวดแบบ ไดแ้ก่ การว่าจา้งออกแบบอาคารทีม่ี
ลกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชดิชูคุณค่าทางศลิปกรรมหรอืสถาปตยกรรมของชาต ิเช่น อนุสาวรยี ์หรอืั

งานออกแบบอาคารที่มโีครงสรา้งขนาดใหญ่ เช่น สนามกฬีา ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่
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การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เสนอรายละเอยีดเรื่องการจา้งออกแบบโดยวธิปีระกวดแบบต่อ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข้อ  101  หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่มสีทิธิ่

บอกเลกิการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารไดใ้นกรณต่ีอไปน้ี 
(1) มผีูย้ ืน่เสนองานน้อยกวา่ 2 ราย 
(2) ผูใ้หบ้รกิารยื่นเสนองานไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องหวัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ข้อ  102  ให้หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นส่ง่

หนังสอืแจ้งผลการตดัสนิคดัเลอืก และนัดหมายการทําสญัญาไปยงัผูใ้หบ้รกิารรายที่ไดร้บัการ
คดัเลอืกโดยเรว็ 
 
การประกาศเชญชวนิ  

ข้อ  103  การประกาศเชญิชวนการวา่จา้งกระทาํได ้3 วธิ ีคอื 
(1) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย 
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสอืพมิพ์ หรอืประกาศ

ทางวทิย ุกระจายเสยีง 
(3) สง่ประกาศไปยงัสมาคมวชิาชพีสถาปตยกรรมและวศิวกรรม หรอืสาํนกังานั

ทีป่ระกอบธุรกจิดงักล่าว 
การจะประกาศด้วยวิธีใดให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความ

เหมาะสมแหง่ทอ้งถิน่เป็นเรือ่ง ๆ ไป 
ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดง

รายการ     ดงัต่อไปน้ี 
(1) ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยของอาคารและขอบเขตของทีด่นิและสิง่

ปลกูสรา้ง 
(2) กาํหนดวนั เวลา สถานทีเ่ปิดและปิดรบัซองเสนองาน 
(3) เงือ่นไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(4) กําหนดใหผู้เ้สนองานวางหลกัประกนัซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ้ 134 

และขอ้ 135 และใหม้เีงือ่นไขว่า ถา้ผูเ้ขา้ประกวดราคาถอนการเสนองาน หรอืไมไ่ปทาํสญัญากบั
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ภายในกําหนด หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะรบิ
หลกัประกนัซองหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูค้ํ้าประกนั และสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูท้ีไ่มไ่ปทําสญัญ
กบัหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูท้ิง้งานดว้ย 

(5) การวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถ้อืเป็นเดด็ขาด 
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การเสนองาน 
ข้อ 105  ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคดัเลือก และการจ้างโดยวิธี

คดัเลอืกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด นอกจากจะตอ้งสง่ขอ้เสนองานใหก้บัหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แลว้ ยงัตอ้งยืน่หลกัฐานประกอบการเสนองาน ดงัน้ี 
(1) ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้รกิารตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี 
(2) คุณวุฒแิละประวตักิารทาํงาน จาํนวนสถาปนิกและหรอืวศิวกรทีป่ระจําและ

ไมป่ระจาํ 
(3) หลกัฐานแสดงผลงานทีเ่คยปฏบิตัมิาแลว้ 
(4) หลกัประกนัการเสนองาน 
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ 

ดงักล่าว คนืแก่ผูใ้หบ้รกิารทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
ข้อ 106 ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมสีญัชาตไิทย และเป็นผูท้ีไ่ดร้บั

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปตยกรรมและหรอืวศิวกรรมสาํหรบังานว่าจา้งตามทีก่ําหนดโดยั

กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปตยกรรมและหรอืวศิวกรรมแลว้แต่กรณี และไม่เป็นขา้ราชการประจําั

หรอืลกูจา้งของสว่นราชการ ขา้ราชการหรอืลูกจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอื
รฐัวสิาหกจิ 

ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นนิตบุิคคล กรรมการผูจ้ดัการหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของนิตบุิคคล
นัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มผีูถ้ือหุน้เป็นคนไทยเกนิรอ้ยละหา้สบิของทุนการ
จดัตัง้นิตบุิคคลนัน้ 
 
ผูมี้อาํนาจสัง่จ้าง 

ข้อ 107 การสัง่จา้งออกแบบและควบคุมงานครัง้หน่ึง ใหเ้ป็นอํานาจของผูด้ํารง
ตําแหน่งและภายในวงเงนิ ตามขอ้ 57 และขอ้ 58 แลว้แต่กรณ ีของระเบยีบน้ี 

ข้อ 108 หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นอาจรบิ่

หลกัประกนัหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้คํ้าประกนัการเสนองานทีผู่ร้บัจา้งนํามามอบไวก้ั
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดใ้นกรณดีงัน้ี่  

(1) ผูร้บัจา้งหลกีเลีย่งการทาํสญัญาในระยะเวลาทีก่าํหนด 
(2) หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ไม่สามารถส่ง่

ใบแจง้ใหม้าทาํสญัญาได ้เน่ืองจาก 
ก. ผูร้บัจา้งเลกิหรอืหยดุกจิการ 
ข. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนัน้ถูกระงบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

สถาปตยกรรมั และหรอืวศิวกรรม 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 



 -48- 

(3) ผูร้บัจา้งผดิสญัญา และหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการ่

ส่วนทอ้งถิน่ไดบ้อกเลกิสญัญากบัผูร้บัจา้งแลว้ 
 
การตรวจและรบัมอบงาน 

ข้อ 109 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครัง้ ให้หวัหน้าฝายบรหิาร่

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงานเพือ่ปฏบิตักิาร
ตามทีก่าํหนดไวใ้นสว่นน้ี 

คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงาน ให้มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ
ดาํเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามขอ้ 94 วรรคสาม ของระเบยีบน้ี 

คณะกรรมการดงักล่าวต้องมจีํานวนไม่ตํ่ากวา่กึง่หนึ่งของจํานวนทัง้หมด จงึจ
ดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวไ้ด ้

ข้อ 110 คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน
ออกแบบและก่อสรา้งอาคารวา่ถูกตอ้งตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

เมือ่ตรวจเหน็เป็นการถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหท้าํใบรบัรองผลการปฏบิตังิานโดย
ลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั มอบให้แก่ผู้รบัจ้าง 1 ฉบบั และเจ้าหน้าที่พสัดุ 1 
ฉบบั เพื่อทําการเบกิจ่ายเงนิตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ และรายงานใหห้วัหน้าฝายบรหิาร่ ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบ 
 
การควบคมุงาน 

ข้อ 111 ผูร้บัจ้างจะต้องจดัผูค้วบคุมงานที่มคีวามรูแ้ละมคีวามชํานาญงาน
การก่อสรา้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพงานการก่อสรา้งนัน้ๆ  

ผู้รบัจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรอืผู้แทนให้หวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ใหค้วามเหน็ชอบและในกรณีทีผู่ค้วบคุมงานไม่
สามารถปฏบิตังิานตามความในวรรคหนึ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอชื่อผูค้วบคุมงานปฏบิตังิานแทน 
ผูท้ีป่ฏบิตังิานแทนในกรณีดงักล่าวจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
 
คาออกแบบและควบคมุงาน่  

ข้อ  112  การจา่ยเงนิคา่ออกแบบและควบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 
(1) อาคารทีม่งีบประมาณค่าก่อสรา้งไม่เกนิ 10,000,000 บาท ใหจ้่ายค่า

ออกแบบ หรอืคา่คุมงาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัรารอ้ยละ 2 ของวงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้ง 
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(2) อาคารที่มงีบประมาณค่าก่อสรา้งเกนิ 10,000,000 บาท สําหรบัในส่วนทีเ่กนิ 
10,000,000 บาท ใหจ้่ายค่าออกแบบหรอืค่าคุมงาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัรารอ้ยละ 1.75 ของ
วงเงนิงบประมาณคา่ก่อสรา้ง 

การจ่ายเงนิค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่า
สาํรวจและวเิคราะหด์นิฐานราก 

ข้อ 113  ในกรณีทีห่วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่่

หรอืหน่วยงานอื่นใดจะนําแบบแปลนรายละเอยีดงานจา้งไปดําเนินการก่อสรา้งนอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในสญัญา  ให้หวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง่ ถิ่นหรือ
หน่วยงานนัน้ๆ จ่ายเงนิค่าจา้งแก่ผูร้บัจา้งตามอตัราทีก่ระทรวงมหาดไทยพจิารณากําหนดเป็น
รายๆ ไป 

ข้อ 114  หา้มผูร้บัจา้งนําแบบแปลนรายละเอยีดงานออกแบบและควบคุมงานที่
ได้ทําสญัญากบัหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นแล้วไปให้ผู้อื่น่

ดาํเนินการก่อสรา้งอกี 
7 ข้อ 115 ระหว่างดําเนินการตามสญัญาจ้าง หวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการ่

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาจขอให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่
กระทบกระเทอืนโครงสรา้งทีส่ําคญัของอาคาร ระบบไฟฟา้  ระบบปรบัอากาศ น้ําประปา ของงา
ทีผู่ร้บัจา้งไดส้ง่มอบตามงวดงานในสญัญาแลว้โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 
  ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีส่าํคญัใหห้วัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เสนอขออนุมตัต่ิอผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน 
 

สวนท่ี ่ 5 
การแลกเปล่ียน 

 
9 ข้อ 116  การแลกเปลีย่นพสัดุใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็น และเพื่อ

ประโยชน์ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) การแลกเปลี่ยนวสัดุกบัวสัดุ การแลกเปลี่ยนครุภณัฑ์ประเภทหรือชนิด

เดียวกนั ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ่  
 (2) การแลกเปลี่ยนครุภณัฑ์กบัครุภณัฑ์ต่างประเภทหรอืต่างชนิดกนั การ
แลกเปลี่ยนครุภณัฑ์ที่จะต้องจ่ายเงนิเพิม่ขึ้น ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภาหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 

ข้อ 117  ในกรณตีอ้งมกีารแลกเปลีย่นพสัดุ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุรายงานต่อหวัหน้า
ฝายบริหารของหน่วยการบริห่ ารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอสัง่การ โดยให้รายงานตาม
รายการ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแลกเปลีย่น 
(2) รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะนําไปแลกเปลีย่น 
(3) ราคาทีซ่ือ้หรอืไดม้าของพสัดุทีจ่ะนําไปแลกเปลีย่น และราคาทีจ่ะแลกเปลีย่นได้

โดยประมาณ 
(4) พสัดุทีจ่ะรบัแลกเปลีย่น  และใหร้ะบุว่าจะแลกเปลีย่นกบัสว่นราชการ หน่วย

การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน 

(5) ขอ้เสนออื่น ๆ (ถา้ม)ี 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพสัดุกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทัง้

เหตุผล โดยเสนอใหนํ้าวธิกีารซื้อมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่การแลกเปลี่ยนพสัดุทีจ่ะนําไป
แลกครัง้หน่ึง ซึง่มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ 100,000 บาท จะเสนอใหใ้ชว้ธิตีกลงราคาก็
ได ้

ข้อ 118  การแลกเปลี่ยนพสัดุกบัเอกชน ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการ่

บรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหน่ึงหรอืหลายคณะตามความจําเป็น 
โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ 28 และขอ้ 29 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม 

 
ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีด่งัน้ี 
(1) ตรวจสอบและประเมนิราคาพสัดุทีต่อ้งการแลกเปลีย่นตามสภาพปจจุบนัของั

พสัดุนัน้สาํหรบัพสัดุประเภททีด่นิ ใหย้ดึถอืตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิเป็นเกณฑด์ว้ย 
(2) ตรวจสอบรายละเอยีดพสัดุทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลีย่นว่าเป็นของใหมท่ีย่งั

ไม่เคยใชง้านมาก่อน เวน้แต่พสัดุเก่าทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลี่ยนนัน้ จะเป็นความจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืไม่ทําใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ตอ้งเสยีประโยชน์ 

(3) เปรยีบเทยีบราคาพสัดุทีจ่ะแลกเปลีย่นกนั โดยพจิารณาจากราคาทีป่ระเมนิ 
ตาม (1) และราคาพสัดุทีจ่ะไดร้บัจากการแลกเปลีย่นซึง่ถอืตามราคาในทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 

(4) ต่อรองกบัผูเ้สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรแลกเปลีย่น 
(5) เสนอความเหน็ต่อผูม้อีํานาจอนุมตัติามขอ้ 116 เพื่อพจิารณาสัง่การให้

หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการต่อไป่  
(6) ตรวจรบัพสัดุโดยปฏบิตัติามขอ้ 64 โดยอนุโลม 
ข้อ 119 การแลกเปลีย่นพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กบัสว่น

ราชการ หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะ
เป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืรฐัวสิาหกจิ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และหวัหน้าหน่วยงานนัน้ๆ ทีจ่ะตกลงกนั 
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ข้อ 120 ครุภณัฑท์ีไ่ดร้บัจากการแลกเปลีย่นเมื่อลงทะเบยีนครุภณัฑข์องหน่วย
การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้แลว้ ใหแ้จง้สํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืสํานักงานตรวจ
เงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัครภุณัฑ ์

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับเอกชน ส่วนราชการ หน่วยการบริหาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ใหส้ง่สาํเนาหลกัฐานการดาํเนินการตามขอ้ 118 หรอืขอ้ 119 ไปดว้ย 

 
สวนท่ี ่ 6 
การเชา่  

 
ข้อ 121  การเช่าสงัหารมิทรพัย ์และการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ี่

กําหนดไวใ้นหมวดน้ี ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่พจิารณา่

ดําเนินการไดต้ามความเหมาะสมและจําเป็นโดยสําหรบัการเช่าสงัหารมิทรพัยใ์หนํ้าขอ้กําหนด
เกีย่วกบัการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม 

ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องจ่ายเงนิค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และสงัหารมิทรพัย ์ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเชา่จากสว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น หน่วยงาน
อื่น ซึ่งมกีฎหมายบญัญตัิใหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ่น หรอืรฐัวสิาหกจิ จ่ายไดไ้ม่
เกนิรอ้ยละหา้สบิของคา่เชา่ทัง้สญัญา 

(2) การเชา่จากเอกชนจา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละยีส่บิของคา่เชา่ทัง้สญัญา  
การจ่ายเงนิค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งต้น ใหข้อทําความตก

ลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน  
 
การเชาอสงัหารมทรั่ ิ พย ์

ข้อ 122  การเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ใหก้ระทาํไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 
(1) เช่าที่ดนิเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของหน่วยการบรหิารราชการส่วน

ทอ้งถิน่ 
(2) เช่าสถานทีเ่พื่อใชเ้ป็นทีท่ําการในกรณีทีไ่ม่มสีถานทีข่องหน่วยการบรหิาร

ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืมแีต่ไม่เพยีงพอ และถา้สถานทีเ่ช่านัน้กวา้งขวางพอจะใชเ้ป็นทีพ่กัของผู้
ซึง่มสีทิธเิบกิค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่กไ็ด ้
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(3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พกัสําหรบัผู้มสีทิธิเบิกค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ในกรณีทีต่อ้งการประหยดัเงนิ
งบประมาณ 

(4) เช่าสถานทีเ่พื่อใชเ้ป็นทีเ่กบ็พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ในกรณทีีไ่มม่สีถานทีเ่กบ็เพยีงพอ 

การเชา่ใหด้าํเนินการโดยวธิตีกลงราคา 
ข้อ 123  ก่อนดาํเนินการเช่า ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุทํารายงานเสนอหวัหน้าฝายบรหิาร่

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) เหตุผลและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเชา่ 
(2) ราคาคา่เชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่เสนอ 
(3) รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะเช่า เช่น สภาพของสถานที ่บรเิวณที่

ตอ้งการใชพ้รอ้มทัง้ภาพถ่าย (ถา้ม)ี และราคาคา่เชา่ครัง้หลงัสดุ เป็นตน้ 
(4) อตัราค่าเช่าของอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มขีนาดและสภาพใกลเ้คยีงกบัทีจ่ะเช่า 

(ถา้ม)ี 
ข้อ 124  อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มอีตัราค่าเช่ารวมทัง้ค่าบรกิารอื่นเกีย่วกบัการเช่า

ตามทีจ่ะกําหนดไวใ้นสญัญาไม่เกนิเดอืนละ 20,000 บาท ใหห้วัหน้าฝา่ยบรหิารของหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิถา้เกนิเดอืนละ 20,000 บาท ใหข้อทาํความตก
ลงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน  

 
สวนท่ี ่ 7 

สญัญาและหลกัประกนั 
 
สญัญา 

ข้อ 125  การลงนามในสญัญาในการจดัหาตามระเบยีบน้ี เป็นอาํนาจของหวัหน้า
ฝายบรหิารของหน่ว่ ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ และใหท้าํเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 
ตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
ตวัอยา่งสญัญาทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด โดยมสีาระสาํคญัตามทีก่าํหนดไวใ้นตวัอยา่งสญัญา
และไม่ทําใหท้างหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เสยีเปรยีบกใ็หก้ระทําได ้เวน้แต่หวัหน้า
ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่าจะมปีญหาในทางเสี่ ั ยเปรยีบหรอืไม่
รดักุมพอกใ็หส้ง่รา่งสญัญานัน้ไปใหอ้ยัการจงัหวดัหรอืสาํนกังานอยัการสงูสดุพจิารณาก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสญัญาตามตวัอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดได้ และ
จาํเป็นตอ้งรา่งสญัญาขึน้ใหมต่อ้งสง่รา่งสญัญานัน้ใหส้าํนกังานอยัการสงูสุดพจิารณาก่อน เวน้แต่
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หวัหน้า ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เหน็สมควรทําสญัญาตามแบบที่่

เคยผา่นการพจิารณาของอยัการจงัหวดัหรอืสาํนกังานอยัการสงูสดุมาแลว้ กใ็หก้ระทาํได ้
สาํหรบัการเชา่ซึง่ผูเ้ชา่จะตอ้งเสยีเงนิอื่นใดนอกจากคา่เชา่ หรอืในกรณีทีห่วัหน้า

ฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่าจะมปีญหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไม่่ ั

รดักุมพอ ให้ส่งร่างสญัญาให้อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีตรวจ
พจิารณาก่อน 

ในกรณีจําเป็นตอ้งทําสญัญาเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ําเป็นภาษาองักฤษ แต่
ตอ้งมคีาํแปลตวัสญัญาและเอกสารแนบทา้ยสญัญา เฉพาะทีส่าํคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย เวน้แต่
เป็นการทาํสญัญาตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด ไมต่อ้งแปลเป็นภาษาไทย 

3 ข้อ 126  การจดัหาในกรณีดงัต่อไปน้ีจะทําขอ้ตกลงเป็นหนังสอืไวต่้อกนักไ็ด ้
โดยใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่่  

(1) การซือ้ การจา้ง หรอืการแลกเปลีย่นโดยวธิตีกลงราคา  
(2) การจดัหาทีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัทาํการของ

ทางราชการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 
(3) การซือ้หรอืการจา้งโดยวธิกีรณพีเิศษและการจดัหาจากสว่นราชการ 
(4) การซือ้โดยวธิพีเิศษตามขอ้ 17 (1) (2) และ (3) 
(5) การจา้งโดยวธิพีเิศษตามขอ้ 18 (1) (2) และ (3) 
(6) การเชา่ ซึง่ผูเ้ชา่ไมต่อ้งเสยีเงนิอื่นใดนอกจากคา่เชา่ 
ในกรณีการจดัหาซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืในกรณีการซือ้หรอืการจา้ง 

ซึง่ใชว้ธิดีาํเนินการตามขอ้ 32 วรรคสอง จะไมท่าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด ้
3 ข้อ 127  การทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืใหก้าํหนดคา่ปรบัเป็นรายวนั ใน

อตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01-0.20 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ได้รบัมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ง
ตอ้งการผลสาํเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั ใหก้ําหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงนิตายตวั
ในอตัรารอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้งนัน้ แต่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่วนัละ 100 บาท  สาํหรบัการ
ก่อสรา้งสาธารณูปโภคทีม่ผีลกระทบต่อการจราจร ใหก้ําหนดค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของ
ราคางานจา้งนัน้ 

การกําหนดค่าปรบัตามวรรคหนึ่ง ในอตัราหรอืเป็นจํานวนเงนิเท่าใด ใหอ้ยู่ใน
ดุลพนิิจของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยคาํนึงถงึราคาและ่

ลกัษณะของพสัดุซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการทีคู่่สญัญาของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
หลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัติามสญัญาหรอืกระทบต่อการจราจรแลว้แต่กรณ ี

ในกรณกีารจดัหาสิง่ของทีป่ระกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาดสว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่น
ใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คู่สญัญาจะส่งมอบสิง่ของภายในกําหนดตาม
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สญัญา แต่ยงัขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาไดส้่งมอบส่วนประกอบที่ยงัขาดนัน้เกนิกําหนด
สญัญาใหถ้อืวา่ไมไ่ดส้ง่มอบสิง่ของนัน้เลย ใหป้รบัเตม็ราคาของทัง้ชุด 

ในกรณทีีก่ารจดัหาสิง่ของคดิราคารวมทัง้คา่ตดิตัง้หรอืทดลองดว้ย ถา้ตดิตัง้หรอื
ทดลองเกนิกวา่กาํหนดตามสญัญาเป็นจาํนวนวนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราทีก่ําหนดของ
ราคาทัง้หมด 

เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสญัญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นรีบแจ้งการเรียกค่าปรบัตามสญัญาหรือข้อตกลงจากคู่สญัญา และเมื่อ
คู่สญัญาไดส้่งมอบพสัดุใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่บอกสงวนสทิธกิารเรยีกค่าปรบั
ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนัน้ดว้ย 

ข้อ 128  ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ส่ง่

สําเนาสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื ซึ่งมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึงลา้นบาทขึน้ไป ใหส้ํานักงานตรวจ
เงนิแผ่นดนิหรอืสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาค แลว้แต่กรณี และสรรพากรจงัหวดั ภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

9 ข้อ 129  สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืทีไ่ดล้งนามแลว้จะแกไ้ขเปลีย่นแปลง
มไิด ้เวน้แต่การแก้ไขนัน้จะเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรอืไม่ทําใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ต้องเสยีประโยชน์ ทัง้น้ี การแก้ไข
สญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบขา่ยของวตัถุประสงคข์องสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ดว้ย โดยใหถ้อืปฏบิตั ิดงัน้ี 

(1) ถา้งบประมาณดาํเนินการตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ตามขอ้ 57 ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจ
ของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยกา่ รบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะอนุมตัแิกไ้ขสญัญานัน้ได ้

(2) ถา้งบประมาณดําเนินการตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนทีก่ําหนดใหห้น่วยการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายทัง้หมดหรอืบางส่วน ใหร้ายงาน
เหตุผลความจําเป็นเพื่อขอทําความตกลงกบัผู้ว่าราชการจงัหวดั แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงนิให้
รายงานเหตุผลความจําเป็นเสนอจงัหวดัเพื่อกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นพจิารณาขอทํา
ความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน 

(3) ถ้างบประมาณดําเนินการตัง้จ่ายจาก เงนิกู้ภายในประเทศ หรอืเงนิ
ช่วยเหลอื หรอืเงนิกู ้ใหป้ฏบิตัติาม (1) เวน้แต่จะมหีลกัเกณฑข์องแหล่งเงนินัน้ๆ กําหนดไวเ้ป็น
อยา่งอื่น 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ ง หากมีความ
จาํเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาส่งมอบของหรอืระยะเวลาในการทํางาน
ใหต้กลงพรอ้มกนัไป และเมือ่ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ใหป้ฏบิตัติาม
ขอ้ 128 ดว้ย 
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สําหรบัการจดัหาที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง 
จะต้อง ได้รบัการรบัรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร ผูช้ํานาญการ หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่ง
รบัผดิชอบหรอืสามารถรบัรองคุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรอืงาน
เทคนิคเฉพาะอยา่งนัน้ แลว้แต่กรณดีว้ย 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอืขอ้ตกลงขา้งต้นทีม่ผีลเป็นการเพิม่วงเงนิ ให้
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณดว้ย 

ข้อ 130  ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่่

พจิารณา ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง ในกรณีทีม่เีหตุอนัเชื่อไดว้่า ผูร้บัจา้งไม่สามารถ
ทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหห้วัหน้าฝายบรหิาร่

ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่พจิารณาไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการ
บรหิาร  ราชการส่วนทอ้งถิน่โดยตรง หรอืเพื่อแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่ ในการทีจ่ะปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ต่อไป 

ข้อ 131  ในกรณีทีคู่่สญัญาไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้และ
จะตอ้งมกีารปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจํานวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิ
ค่าพสัดุหรอืค่าจา้งใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่พจิารณาดําเนินการบอกเลกิสญัญา
หรอืขอ้ตกลง เวน้แต่คูส่ญัญาจะไดย้นิยอมเสยีคา่ปรบัใหแ้ก่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารร่ าชการส่วนทอ้งถิน่
พจิารณาผอ่นปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ทา่ทีจ่าํเป็น 

ข้อ 132  การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้ก่คู่สญัญา หรอืการขยายเวลาทาํการตาม
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใหอ้ยู่ในอํานาจของหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วน่

ทอ้งถิน่ทีจ่ะพจิารณา แต่ถ้าวงเงนิในการสัง่การให้จดัหาครัง้นัน้เกินอํานาจของหวัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้สนอผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณา และให้
พจิารณาไดต้ามจาํนวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จรงิเฉพาะกรณดีงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่ 

(2) เหตุสดุวสิยั 
(3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดทีคู่ส่ญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
ใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ระบุไวใ้นสญัญากําหนดใหคู้่สญัญาตอ้ง

แจง้เหตุดงักล่าว ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่เหตุนัน้ได้
สิน้สดุลง หากมไิดแ้จง้ภายในเวลาทีก่าํหนด คูส่ญัญาจะยกมากล่าวอา้ง เพื่อขอลดหรอืงดค่าปรบั 
หรอืขอขยายเวลาในภายหลงัมไิด ้เวน้แต่กรณีตาม (1) ซึ่งมหีลกัฐานชดัแจง้หรอืหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้ 
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ข้อ 133  ในกรณีทีไ่ม่มรีะเบยีบกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะและเป็นความจาํเป็น 
เพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ทีจ่ะใชส้ทิธติามเงื่อนไขของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลง หรอืขอ้กฎหมายใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของกระทรวงมหาดไทยสัง่การไดต้ามความจาํเป็น 
 
หลกัประกนั 

3 ข้อ 134  หลกัประกนัซองหรอืหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิสด 
(2) เชค็ทีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซึง่เป็นเชค็ลงวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็นัน้ชาํระต่อเจา้หน้าที ่หรอื

ก่อนวนันัน้ไมเ่กนิ 3 วนัทาํการ 
(3) หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งที

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
(4) หนังสอืคํ้าประกนัของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรษิั

เงินทุน หรือบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ที ่ได ้รบัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกจิคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื่
บรษิทัเงนิทุนทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวยีนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม 
ใหใ้ช้ตามตวัอย่างหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารทีก่ระทรวงมหาดไทย 

(5) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารใ

ต่างประเทศที่มหีลกัฐานด ีและหวัหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลกัประกนัซองได้อกีประเภท
หน่ึง 

ข้อ 135  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญาในขอ้ 134 ใหก้ําหนดมลูค่า
เป็นจํานวนเตม็ในอตัรารอ้ยละหา้ของวงเงนิหรอืราคาพสัดุทีจ่ดัหาครัง้นัน้ แล้วแต่กรณี เวน้แต่
การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝาย่ บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส ่วนทอ้งถิน่เหน็ว ่ามี
ความสาํคญัเป็นพเิศษ  จะกาํหนดอตัราสูงกว่ารอ้ยละหา้แต่ไมเ่กนิรอ้ยละสบิกไ็ด ้

ในการทาํสญัญาจดัหาพสัดุทีม่รีะยะเวลาผกูพนัตามสญัญาเกนิ 1 ปี และพสัดุนัน้
ไม่ต้องมกีารประกนัเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พสัดุใชส้ิน้เปลอืง ใหก้ําหนดหลกัประกนัใน
อตัรารอ้ยละหา้ของราคาพสัดุทีส่ง่มอบในแต่ละปีของสญัญา โดยใหถ้อืว่าหลกัประกนัน้ีเป็นการคํ้
ประกนัตลอดอายุสญัญา และหากในปีต่อไปราคาพสัดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปี
ก่อน ให้ปรบัปรุงหลักประกันตามอตัราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ก่อนครบรอบปี ในกรณีที่
หลกัประกนัต้องปรบัปรุงในทางที่เพิม่ขึน้และคู่สญัญาไม่นําหลกัประกนัมาเพิม่ใหค้รบจํานวน
ภายใน 15 วนัก่อนการสง่มอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนัน้ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่
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หกัจากเงนิคา่พสัดุงวดสดุทา้ยของปีนัน้ทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะตอ้งจ่ายใหเ้ป็น
หลกัประกนัในสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 

การกาํหนดหลกัประกนัตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขใน
เอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาและหรอืในสญัญาดว้ย 

ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาหรอืคู่สญัญาวางหลกัประกนัทีม่มีูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้
ในระเบยีบเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคา หรอืสญัญา ใหอ้นุโลมรบัได ้

ข้อ 136  ในกรณีทีส่ว่นราชการ หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น หรอื
รฐัวสิาหกจิ   เป็นผูเ้สนอราคาหรอืเป็นคูส่ญัญาไมต่อ้งวางหลกัประกนั 

3 ข้อ  137  ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่คนืหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอ
ราคา คูส่ญัญาหรอืผูค้ํ้าประกนัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) หลกัประกนัซองใหค้นืใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรอืผูค้ํ้าประกนัภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัทีไ่ดพ้จิารณาในเบือ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวซ้ึง่เสนอราคา
ตํ่าสุด ไม่เกนิ 3 ราย ใหค้นืไดต่้อเมื่อไดท้ําสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้
ผกูพนัแลว้ 

(2) หลกัประกนัสญัญาใหค้นืใหแ้ก่คู่สญัญาหรอืผูค้ํ้าประกนัโดยเรว็ และอยา่งช้
ตอ้ง ไมเ่กนิ 15 วนั นบัแต่วนัทีคู่ส่ญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 

การจดัหาทีไ่มต่อ้งมกีารประกนัเพือ่ความชาํรดุบกพรอ่ง ใหค้นืหลกัประกนัใหแ้ก่
คู่สญัญาหรอืผูค้ํ้าประกนัตามอตัราสว่นของพสัดุ ซึง่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดร้ ั
มอบไวแ้ลว้  แต่ทัง้น้ีจะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาและ
ในสญัญาดว้ย 

การค ืนหลกัประกนัที ่เป็นหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคาร  บรรษัทเงนิทุ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรษิัทเงนิทุน หรอืบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคา หรอืคูส่ญัญาไมม่ารบัภายในกาํหนดเวลาขา้งตน้ ใหร้บีสง่ตน้ฉบบัหนงัสอืคํ้าประกนัใหแ้ก่ผู
เสนอราคาหรอืคู่สญัญา โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยเรว็  พรอ้มกบัแจง้ใหธ้นาคาร บรรษทั
เงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรษิัทเงนิทุน หรอืบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ ผู้คํ้าประกั
ทราบดว้ย 
 

สวนท่ี ่ 8 
การลงโทษผูท้งงานิ้  

 
7 ข้อ 138  เมือ่ปรากฏกรณใีดกรณหีน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไมย่อ่มไปทาํสญัญา หรอืขอ้ตกลงภายในเวลาที่
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด 
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(2)  เมื่อคู่สญัญาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  หรอืผูร้บัจา้งช่วงที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รบัช่วงงานได้  ไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงนัน้ 

(3)  พสัดุทีซ่ือ้หรอืจา้งทาํ  เกดิขอ้บกพรอ่งขึน้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้น
สญัญาหรอืขอ้ตกลงและไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งจากผูจ้ําหน่าย ผูร้บัจา้ง หรอืคู่สญัญา หรอื
พสัดุทีซ่ือ้ 
หรอืจา้งไม่ไดม้าตรฐานหรอืวสัดุที่ใชไ้ม่ไดม้าตรฐานหรอืไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไวใ้นสญัญา
หรอืขอ้ตกลง  ทาํใหง้านบกพรอ่งเสยีหายอยา่งรา้ยแรง หรอื 

(4) สาํหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค  หากปรากฏว่าพสัดุหรอืวสัดุทีซ่ื้อหรอื
จา้ง หรอืใชโ้ดยผูร้บัจา้งช่วงที่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้มี
ขอ้บกพรอ่ง  หรอืไมไ่ดม้าตรฐานหรอืไมค่รบถว้นตาม (3) 

ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทาํรายงานไปยงั่

ผูว้่าราชการจงัหวดัโดยเรว็ เพื่อพจิารณาใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ผูจ้ําหน่าย ผูร้บัจา้ง คู่สญัญา
หรอื  ผูร้บัจา้งช่วงทีห่น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้เป็นผูท้ิง้งาน 
แลว้แต่กรณี  พรอ้มทัง้เสนอความเหน็ของตนเพื่อประกอบการพจิารณาของผูว้่าราชการจงัหวดั
ดว้ย 

เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่  การกระทาํตาม (1) (2) (3) และ (4) 
เป็นการกระทําโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสัง่ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน แล้วส่งชื่อบุคคลนัน้ไปยังปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อส่งชื่อผู้ทิ้งงานดงักล่าวให้ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรีพจิารณาแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการอื่นทราบ รวมทัง้แจง้ใหผู้ท้ ิง้งานรายนัน้ทราบทางไปรษณยีล์งทะเบยีนดว้ย 

ข้อ 138/1 เมือ่ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีจง้เวยีนรายชื่อผูท้ิง้งานใหส้ว่นราชการ
ต่างๆ ทราบแลว้  ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยแจง้เวยีนใหห้น่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
ทราบและหา้มหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ก่อนิตสิมัพนัธก์บัผูท้ิง้งาน  เวน้แต่จะไดร้บั
การแจง้เวยีน เพกิถอนการเป็นผูท้ิง้งาน 

การห้ามหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสมัพนัธ์กบัผู้ทิ้งงานตาม
วรรคแรกใหใ้ชบ้งัคบักบับุคคลตามขอ้ 138/5 วรรคสอง และวรรคสามดว้ย 

บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลใดทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตาม
ขอ้กําหนดในส่วนน้ี ใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธเิสนอราคาหรอืเสนองานใหแ้ก่หน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ ่น แต่ถ ้าผลการพจิารณาต่อมา  ผู ้ว ่าราชการจงัหวดัได ้สัง่ ให ้บุคคล
ธรรมดาหรอืนิติบุคคลนัน้เป็นผู้ทิ้งงานใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วน่

ทอ้งถิน่ตดัรายชื่อบุคคลดงักล่าวออกจากรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกหรอืยกเลกิการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรอืเสนองาน หรอื ยกเลกิการลงนามในสญัญาซือ้หรอืจา้งทีไ่ด้
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กระทําก่อนการสัง่การของผูว้่าราชการจงัหวดั เวน้แต่ ในกรณีทีห่วัหน้าฝายบรหิารของหน่วย่

การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่พจิารณาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ แก่หน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนทอ้งถิน่อย่างยิง่ หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่จะไม่ตดั่

รายชื่อบุคคลดงักล่าวออกจากรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืก หรอืจะไมย่กเลกิการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคาหรอืเสนองานหรอืจะไม่ยกเลกิการลงนามในสญัญาซือ้หรอืจา้ง ทีไ่ดท้าํก่อน
การสัง่การของผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ด ้

ข้อ 138 /2  ในกรณีการจา้งทีป่รกึษาหรอืการจา้งออกแบบและควบคุมงาน หาก
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ผลจากการปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวมขีอ้บกพร่อง ผดิพลาด หรอื
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อย่างรา้ยแรง  ใหห้วัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ทาํรายงานเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาให้
คูส่ญัญานัน้เป็นผูท้ิง้งาน 

การพจิารณาสัง่ใหคู้่สญัญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในขอ้ 138 
วรรคสอง และวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 138/3 ในการจดัหาพสัดุตามระเบยีบน้ี หากมเีหตุอนัควรสงสยัปรากฏใน
ภายหลงัว่า       ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายหนึ่งหรอืหลายราย  ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานทีไ่ดร้บั         คดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระทําการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อ
บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนให้หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกีย่วกบัขอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิง้งานหรอืไม ่ โดยมี
หนงัสอืแจง้เหตุทีห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สงสยัไปยงั ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานที่
ถูกสงสยัทราบ  พรอ้มทัง้ใหช้ีแ้จงรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิภายในเวลาทีห่น่วยการบรหิารราชการ
ส่วนทอ้งถิน่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วนั  นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้จากหน่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

เมื่อหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัคําชี้แจงจากผูเ้สนอราคาหรอืผู้
เสนองานทีถู่กสงสยัตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วน่

ท้องถิ่นทํารายงานไปยังผู ้ว ่า ราชการจ งัหว ดั  พร ้อมทัง้ เสนอความเห ็นของตนเพื ่อ
ประกอบการพจิารณาของผู้ว่าราชการจงัหวดั วา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิง้งานหรอืไม ่

หากผู้เสนอราคาหรอืผู้เสนองานที่ถูกสงสยั ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง      ใหถ้อืว่ามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามกีารกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อย่างเป็นธรรมหรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้หวัหน้าฝายบริหารของหน่วยการบริหาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่ เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั  พรอ้มทัง้เสนอความเหน็เพือ่พจิารณาใหผู้น้ัน้เป็น
ผูท้ิง้งาน 
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การพจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานเป็นผูท้ิง้งานตามวรรคสองและวรรค
สาม ใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 138/4 ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานทีร่่วมกระทําการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระทําการโดยไม่สุจรติรายใด ซึ่งมใิช่เป็นผูร้เิริม่
ใหม้กีารกระทําดงักล่าว ไดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้หวัหน้าฝาย่ บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นหรอืผู้ว่า
ราชการจงัหวดัพจิารณาใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานรายนัน้ไดร้บัการยกเวน้ทีจ่ะไมเ่ป็นผูท้ิง้งาน
ได ้โดยแสดงเหตุผลหรอืระบุเหตุผลไวใ้นการเสนอความเหน็หรอืในการสัง่การ แลว้แต่กรณ ี

ข้อ 138/5   ในกรณีทีนิ่ตบุิคคลใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามขอ้ 138 ขอ้ 138/2 
หรอื        ขอ้ 138/3 ถา้การกระทาํดงักล่าวเกดิจากหุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
หรอืผูม้อีํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลนัน้ ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัสัง่ใหบุ้คคล
ดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งานดว้ย 

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 138 ข้อ 138/2 หรอื
ข้อ 138/3 ใหค้ําสัง่ดงักล่าวมผีลไปถงึนิตบุิคคลอื่นทีด่ําเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั ซึง่มหีุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจในการดาํเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลนัน้
เป็นบุคคลเดียวกนักบัหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจในการ
ดาํเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลทีถู่กพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานดว้ย 
 ในกรณีทีบุ่คคลธรรมดารายใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามขอ้ 138 ขอ้ 138/2 หรอื 
ขอ้ 138/3 ใหค้ําสัง่ดงักล่าวมผีลไปถงึนิตบุิคคลอื่นทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเสนองาน ซึ่งมบุีคคล
ดงักล่าวเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจในการดําเนินงานใน
กจิกรรมของนิตบุิคคลนัน้ดว้ย 

ข้อ 138/6 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี  เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิอนัควรสงสยัว่ามกีารกระทาํตามขอ้ 138  ขอ้ 138/2 หรอืขอ้ 138/3  และผูว้่าราชการ
จงัหวดัยงัไมไ่ดร้บัรายงานจากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่น่ ทอ้งถิน่  ผูว้่า
ราชการจงัหวดั  อาจเรยีกใหผู้ไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ผูจ้ําหน่าย  ผูร้บัจา้ง  คู่สญัญา  ผูเ้สนอราคา
หรอืผูเ้สนองานที่มขีอ้เทจ็จรงิอนัควรสงสยัว่ามกีารกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อย่างเป็นธรรม หรอืกระทาํการโดยไมสุ่จรติมาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อผูว้่าราชการจงัหวดั  ทัง้น้ีโดย
มหีนงัสอืแจง้เหตุทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัสงสยัไปยงับุคคลดงักล่าว  พรอ้มทัง้แจง้ใหบุ้คคลนัน้ชีแ้จง
รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิภายในเวลาทีผู่ว้่าราชการจงัหวดักําหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 15 วนั  นบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

เมื่อผูว้่าราชการจงัหวดัไดร้บัคําชี้แจงจากผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ผูจ้ําหน่าย ผูร้บัจา้ง 
คู่สญัญา      ผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองานที่ถูกสงสยัตามวรรคหนึ่งแล้ว ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
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พจิารณาคาํชีแ้จง    ดงักล่าว  หากคาํชีแ้จงไมม่เีหตุผลรบัฟงได ้ ใหผู้ว้่าราชการจงัหั วดัพจิารณา
ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน  และใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หากผู้ได้รบัการคดัเลือก  ผู้จําหน่าย  ผู้รบัจ้าง  คู่สญัญา  ผู้เสนอราคาหรอืผู้
เสนองานทีถู่กสงสยัตามวรรคหนึ่ง  ไม่ชีแ้จงภายในกําหนดเวลาทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัไดก้ําหนด
ไว ้ ใหถ้อืว่ามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามกีารกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็น
ธรรม หรอืมกีารกระทําโดยไม่สุจรติ  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้
งาน  และใหนํ้าความในขอ้ 138 วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
หมวด 3 

การควบคมุและการจาํหน่ายพสัด ุ
สวนท่ี ่ 1 
การยืม 

 
ข้อ 139  การใหย้มืหรอืนําพสัดุไปใชใ้นกจิการซึง่มใิช่เพื่อประโยชน์ของหน่วย

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํมไิด ้
ข้อ 140  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป ใหผู้ย้มืทําหลกัฐานการยมืเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แสดงเหตุผลและกาํหนดวนัสง่คนื โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) การใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการยมืจะตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หย้มื่  
(2) การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานที่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น

เดยีวกนั   จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าหน่วยงานซึง่รบัผดิชอบพสัดุนัน้ แต่ถา้ยมืไปใชน้อก
สถานที่หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รบัอนุมตัิจากหวัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ข้อ 141  ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรปูจะตอ้งนําพสัดุนัน้มาสง่คนืใหใ้นสภาพทีใ่ช้

การได้เรยีบรอ้ย หากเกดิชํารุดเสยีหาย หรอืใช้การไม่ได้ หรอืสูญหายไปใหผู้ย้มืจดัการแก้ไข
ซ่อมแซม ใหค้งสภาพเดมิโดยเสยีค่าใชจ้่ายของตนเอง หรอืชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด 
ลกัษณะและสภาพอยา่งเดยีวกนั หรอืชดใชเ้ป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยูใ่นขณะยมืตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ข้อ 142  การยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืงของหน่วยการบรหิารราชการส่วน
ทอ้งถิน่อื่นหรอืส่วนราชการ ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะเมื่อผูย้มืมคีวามจําเป็นต้องใชพ้สัดุนัน้เป็นการ
รบีด่วน จะดาํเนินการจดัหาไดไ้มท่นัการและหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หย้มืมพีสัดุ
นัน้ๆ พอทีจ่ะใหย้มืได ้โดยไม่เป็นการเสยีหายแก่หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ของตน 
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และใหม้หีลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้น้ี โดยปกตผิูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัดุเป็นประเภท 
ชนิด และปรมิาณเชน่เดยีวกนั สง่คนืใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หย้มื 

ข้อ 143  เมื่อครบกําหนดยมื ใหผู้ใ้หย้มืหรอืผูร้บัหน้าทีแ่ทนมหีน้าทีต่ดิตามทวง
พสัดุทีใ่หย้มืไปคนืภายใน 7 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด 

 
สวนท่ี ่ 2 

การควบคมุ 
 
การเกบ็รกัษาพสัด ุ

ข้อ 144  พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ไม่ว่าจะไดม้าดว้ย
ประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบน้ี เว้นแต่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายกาํหนดไว ้เป็นอยา่งอื่น 

ข้อ 145  เมือ่เจา้หน้าทีพ่สัดุไดร้บัมอบแลว้ ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ลงบญัชหีรอืทะเบยีนเพื่อควบคุมพสัดุ แลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง

รายการตามตวัอยา่งทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด โดยใหม้หีลกัฐานการรบัเขา้บญัชหีรอืทะเบยีน
ไวป้ระกอบรายการดว้ย 

สาํหรบัพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชเีดยีวกนัก็
ได ้

(2) เกบ็รกัษาพสัดุใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรง
ตามบญัชหีรอืทะเบยีน 
 
การเบก ิ - จายพสัดุ่    

ข้อ 146  การเบกิพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  
ใหห้วัหน้าหน่วยงานทีต่อ้งใชพ้สัดุนัน้เป็นผูเ้บกิ 

ใหห้วัหน้าหน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุเป็นผูส้ ัง่จ่ายพสัดุแลว้แต่
กรณ ี
  ข้อ 147  ผูจ้่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบกิและเอกสาร
ประกอบ (ถ้าม)ี แลว้ลงบญัชหีรอืทะเบยีนทุกครัง้ทีม่กีารจา่ย และเกบ็ใบเบกิจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐาน
ดว้ย 
 
การตรวจสอบพสัดปุระจาํปี 

ข้อ 148 ก่อนสิน้เดอืนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิาร่

ราชการสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่มใิช่เจา้หน้าที่
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พสัดุคนหน่ึงหรอืหลายคนตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุงวดตัง้แต่วนัที่ 1 
ตุลาคมปีก่อนจนถงึวนัที ่30 กนัยายนปีปจจุบนั และตรวจนบัพสัดุประเภททีค่งเหลอือยูเ่พยีงวนัั

สิน้งวดนัน้ 
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ริม่ดําเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทํา

การวนัแรกของเดอืนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรบัจ่ายถูกต้องหรอืไม่ พสัดุคงเหลอืมตีวัอยู่ตรง
ตามบญัชหีรอืทะเบยีนหรอืไม่ มพีสัดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรอืสญูไป เพราะเหตุใด หรอืพสัดุ
ใดไม่จําเป็นต้องใชใ้นราชการต่อไป แล้วใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตัง้
ภายใน 30 วนัทาํการ นบัแต่วนัเริม่ดาํเนินการตรวจสอบพสัดุนัน้ 

เมื่อผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัรายงานจากเจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบแลว้ ใหส้่งสาํเนารายงาน
ไปยงั สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ี1 ชุด 

ข้อ 149 เมื่อหวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ไดร้บั่

รายงานดงักล่าวตามขอ้ 148 และปรากฏว่ามพีสัดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรอืสูญไป หรอืไม่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป กใ็หแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จรงิขึน้คณะหน่ึง โดยให้
นําความในขอ้ 28 และขอ้ 29 มาใชโ้ดยอนุโลม  เวน้แต่กรณีทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า  เป็นการ
เสือ่มสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกต ิหรอืสญูไปตามธรรมชาต ิใหห้วัหน้าฝายบรหิารของ่

หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาสัง่การใหด้าํเนินการจาํหน่ายต่อไปได ้
ถ้าผลการพจิารณาปรากฏว่า จะต้องหาตวัผู้รบัผดิทางละเมดิ ใหห้วัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป 

 
สวนท่ี ่ 3 

การจาํหนาย่  
 

ข้อ 150  หลงัจากการตรวจสอบแลว้ พสัดุใดหมดความจําเป็นหรอืหากใช้
ราชการต่อไปจะสิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายมาก ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุเสนอรายงานต่อหวัหน้าฝายบรหิาร่

ของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ เพื่อพจิารณาสัง่ใหด้ําเนินการตามวธิกีารอย่างหน่ึง
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขาย ใหด้ําเนินการขายโดยวธิทีอดตลาดก่อน แต่ถา้ขายโดยวธิทีอดตลาด
แลว้ไม่ไดผ้ลด ีใหนํ้าวธิทีีก่ําหนดเกี่ยวกบัการซื้อมาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แต่การขายพสัดุครัง้หน่ึง
ซึ่งมรีาคาซื้อหรอืได้มารวมกนัไม่เกนิ 100,000 บาท จะขายโดยวธิตีกลงราคาโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนกไ็ด ้

ระเบียบพสัดฉุบบั9 
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การขายใหแ้ก่ส่วนราชการ หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น หน่วยงาน
อื่น ซึ่งมกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์าร
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)  แหง่ประมวลรษัฎากร ใหข้ายโดยวธิตีกลงราคา 

(2) แลกเปลีย่น ใหด้าํเนินการตามวธิกีารแลกเปลีย่นทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

หน่วยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอื
องคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรษัฎากร ทัง้น้ีใหม้หีลกัฐานการส่ง
มอบไวต่้อกนัดว้ย 

(4) แปรสภาพหรอืทําลาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีห่น่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่กาํหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่
หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่สัง่การ่  

ข้อ 151  เงนิที่ได้จากการจําหน่ายพสัดุ ให้ถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณหรอืขอ้ตกลงในส่วนที่ใช้เงนิกู้หรอืเงนิช่วยเหลอื 
แลว้แต่กรณ ี
 

การจาํหนายเป็นสญู่  
ข้อ 152  ในกรณีทีพ่สัดุสญูไปโดยไมป่รากฏตวัผูร้บัผดิหรอืมตีวัผูร้บัผดิแต่ไม่

สามารถชดใชต้ามหลกัเกณฑเ์รือ่งความรบัผดิทางแพง่ หรอืมตีวัพสัดุอยูแ่ต่ไมส่มควรดาํเนินการ
ตามขอ้ 150 ใหจ้าํหน่ายพสัดุนัน้เป็นสญู ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ถา้พสัดุนัน้มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ 200,000 บาท ใหห้วัหน้าฝาย่

บรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
(2) ถา้พสัดุนัน้มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัเกนิ 200,000 บาท ใหผู้ว้่าราชการ

จงัหวดัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 

การลงจายออกจากบญัชีหรือทะเบี่ ยน 
ข้อ 153 เมื่อไดด้าํเนินการตามขอ้ 150 หรอืขอ้ 152 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุลง

จ่ายพัสดุนัน้ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัลงจา่ยพสัดุนัน้ 

สําหรบัพสัดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดดว้ย 

ข้อ 154 ในกรณีที่พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เกดิการชํารุด 
เสือ่มคุณภาพ หรอืสญูไป หรอืไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป ก่อนมกีารตรวจสอบตามขอ้ 148 
และไดด้ําเนินการตามหลกัเกณฑเ์รื่องความรบัผดิทางแพ่ง หรอืระเบยีบน้ีโดยอนุโลม แลว้แต่
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กรณีเสรจ็สิน้แลว้ถ้าหลกัเกณฑค์วามรบัผิดชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทางแพ่งมิได้
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหด้าํเนินการตามขอ้ 150 ขอ้ 152 และขอ้ 153 โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

หมวด 4 
เบด็เตลด็ 

 
9 ข้อ 155 การใหบุ้คคลใดใช้ประโยชน์หรอืได้รบัสทิธิใดๆ อนัเกี่ยวกบัพสัดุ

ประเภททีด่นิหรอืสิง่ก่อสรา้งของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 

ข้อ 156 ผูเ้ช่าพสัดุประเภททีด่นิหรอืสิง่ก่อสรา้งของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ ทีป่ระสงคจ์ะนําสทิธกิารเช่าพสัดุดงักล่าวไปก่อหน้ีผกูพนัใด  ๆใหห้น่วยการบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่พจิารณา ดงัน้ี 

(1) เหตุผลความจาํเป็นของผูเ้ชา่ 
(2) การกระทาํดงักล่าว หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่มไิดเ้สยีประโยชน์ 
เมือ่หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่พจิารณาเหน็สมควร กใ็หร้ายงานเสนอ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุมตั ิ
ข้อ 157 การต่อเตมิ ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนสว่นใดสว่นหน่ึงในพสัดุของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ประเภทอาคารหรอืสว่นประกอบ ซึง่เป็นสว่นเลก็น้อย เพื่อประโยชน์
แหง่ความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การปอง้ กนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้ั

หวัหน้าฝายบรหิารของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูอ้นุมตัิ่  
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
9 ข้อ 158 (ยกเลกิ)   
ข้อ 159 รายชื่อผูท้ิ้งงานที่มอียู่ก่อนระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่าเป็นผูท้ิง้งานตาม

ระเบยีบน้ีดว้ย 
สําหรบัการพจิารณาลงโทษผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมไปทําสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงภายในเวลาทีก่ําหนด หรอืคู่สญัญาของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ไม่ปฏบิตัิ
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ตามสญัญา ขอ้ตกลงนัน้ โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ซึง่พฤตกิารณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนทีร่ะเบยีบ
น้ีจะใชบ้งัคบั ใหพ้จิารณาสัง่การตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ 

ข้อ 160 การพสัดุใดทีอ่ยู่ในระหว่างดําเนินการและยงัไม่แลว้เสรจ็ในวนัที่
ระเบยีบฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ําเนินการต่อไปตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จ ตามขัน้ตอนนัน้ และให้ถือว่าไม่ขดัหรอืแย้งกบัระเบียบน้ี สําหรบัขัน้ตอนต่อไปให้
ปฏบิตัติามความในระเบยีบน้ี 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 2  กนัยายน  พ.ศ. 2535 
 
     พลตํารวจเอก     เภา  สารสนิ 
                                                                        (เภา  สารสนิ) 
                                                           รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

 

2 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2539 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2539 

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

4 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
2541 ประการในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 115 ตอนพเิศษ 61ง ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2541 มผีลใชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2541 

5 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2541 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 115 ตอนพเิศษ 76ง ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2541 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่1 กนัยายน 2541  

6 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 117 ตอนพเิศษ 83ง ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2543 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่23 สงิหาคม 2543  

7 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2545 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 119 ตอนพเิศษ 60ง ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2545 มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่4 กรกฎาคม 2545 

8 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2547 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพเิศษ 132 ง ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2547  มผีลใชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2547 

9 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2553 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 127 ตอนพเิศษ 80 ง ลงวนัที ่28 มถุินายน 2553  มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัที ่27 ตุลาคม 2553 

 

ระเบียบพสัดฉุบบั9 


	หมวด 2
	การซื้อการจ้าง
	การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ 17 (2) หรือข้อ 18 (3) ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น จะทำรายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
	การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
	ในการดำเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
	ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
	ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ ทั้งหมดต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป
	คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
	สำหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
	มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์
	กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
	ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
	การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
	ในกรณีที่จำเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
	สำหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย
	ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ  36
	การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทำเป็นประกาศ และมีสาระสำคัญดังนี้
	ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคานั้น
	ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม่ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น หรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
	ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคา ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่นๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 47 และข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดำเนินการต่อไป
	ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการตามข้อ 36 โดยอนุโลม
	ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
	ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
	วิธีกรณีพิเศษ
	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
	อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
	ข้อ 60 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน 
	การจ่ายเงินล่วงหน้า
	ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 61 (4) และ (5) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น

	การตรวจรับพัสดุ
	ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
	ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
	7 ข้อ 69  การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปนอกเหนือจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดำเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด


	วิธีคัดเลือก
	เมื่อผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้
	ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นำวิธีการซื้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนำไปแลกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
	การเช่าให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

	ข้อ 138/1 เมื่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบและห้ามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่จะได้รับการแจ้งเวียน เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
	เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคำชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทำรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
	การเก็บรักษาพัสดุ
	ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุแล้วแต่กรณี
	การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการ


