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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพสัดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓, ๔ และ ๕) พ.ศ.๒๕๔๑ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ 
---------------------- 

             โดยที่เปนการสมควรปรับปรงุระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ 
และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสุขาภบิาล พ.ศ.๒๔๙๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 
               ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕” 
               ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
               ขอ ๓ ใหยกเลิก 
                        (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๒๘ 
                        (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๒ 
                        (๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษาภายใต
โครงการที่ดําเนินการดวยเงนิกูจากตางประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๘ 
                        บรรดาระเบียบ ขอบงัคบั คาํสั่งหรือหนังสอืสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีหรือ
ที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ใหใชระเบยีบน้ีแทน 
     ******   ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการ ใหเปนไป
ตามระเบียบนี ้
               ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนการปฏิบติัตามระเบียบในวรรคหนึ่งใหผูวา
ราชการจังหวดั และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหารราชการสวนจังหวัด 
และเทศบาล ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และ
ผูทรงคณุวุฒิตามที่เห็นสมควร 
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หมวด ๑ 
ขอความทัว่ไป 
สวนท่ี ๑ 
นิยาม 

  
     **        ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
               “การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคมุงาน การแลกเปลีย่น การเชา การควบคุม การจําหนายและการดาํเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวใน
ระเบยีบนี ้
               “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ทีก่ําหนดไวในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
               “การซ้ือ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ที่มีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
               “การจาง” ใหหมายความรวมถงึการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลกูจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น        การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาทีท่องถิ่น การจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
               “การจางท่ีปรึกษา” หมายความวา การจางบรกิารจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบ
และควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
               “การจางออกแบบและควบคมุงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
               “เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม 
แตไมรวมถึงเงินกูและเงินชวยเหลือตามระเบียบน้ี 
               “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดหารายได
เปนครั้งคราวหรือมีผูอุทิศใหเปนการเฉพาะเจาะจง 
               “เงินกู” หมายความวา เงินกูจากตางประเทศ 
               “เงินชวยเหลอื” หมายความวา เงนิที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทัง้ในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 
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               “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลกูสรางถาวรทีบุ่คคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทํา
การโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกัน และรวม
ตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบาย
นํ้า หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึง่เปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต 
เฟอรนิเจอร ฯลฯ 
               “พัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย” หมายความวา ผลติภัณฑที่ผลิตสาํเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลติ
ต้ังอยูในประเทศไทย 
               “กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
               “ท่ีปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลที่ประกอบธุรกจิหรอืสามารถใหบริการ
เปนทีป่รึกษาทางวศิวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตรหรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษาสํารวจ 
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถงึการใหบริการออกแบบและควบคมุงานกอสรางอาคาร
ดวยเงินงบประมาณ 
               “ท่ีปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสญัชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่
ปรึกษาของกระทรวงการคลงั 
     ******  “หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด และ
เทศบาล ทัง้นี้ ใหหมายความรวมถึงกิจการพาณิชยของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดวย 
     ******   “หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายถึง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
     ******   “ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั และ
พนักงานเทศบาล 
               “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ        
               “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงาน
ใน   สายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นอื่นใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแลวแต
กรณี 
               “เจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น ใหมีหนาที่หรือ
ปฏิบัติงานเกีย่วกับการพัสดตุามระเบียบนี ้
               “ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจาง” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหซื้อหรือจาง ตามระเบียบน้ี 
               “ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่
รับผิดชอบ    ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรอืโครงการเงินชวยเหลือ 
               “โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคณุภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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     ******   “ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทํา
พัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรบัจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแกหนวยการ
บริหารราชการ   สวนทองถิน่ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
น้ันในคราวเดียวกัน 
               การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 
               (๑)     มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือของนิติบคุคลรายหนึ่ง มี
อํานาจ หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ันในคราว
เดียวกัน 
               (๒)     มีความสัมพันธกันในเชิงทนุ โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรอืหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบรหิารราชการสวน
ทองถิ่นน้ันในคราวเดียวกัน 
               คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกจิการ
น้ันหรือในอัตราอื่น ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาํหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือ   บางขนาด 
               (๓)     มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคล  รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวย
การบริหารราชการ  สวนทองถิ่นน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกนั 
               การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว 
               ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบคุคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผู
เปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณ ีและหางหุนสวน หรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกนหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่นน้ันในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนรอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม 
(๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณ ี



 

www.yotathai.net 

5

     ******   “การขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอหนวยการบรหิารราชการสวน
ทองถิ่น ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะ
รับเงิน หรือทรพัยสนิ หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษรายหรือขมขูวาจะใชกําลังประทษุราย
หรือแสดงเอกสารเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชน
ในระหวางผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานราย
หนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสญัญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยมิใช
เปนไปในทางการประกอบธรุกิจปกติ 
     ******   “เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคณุสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตามขอ ๓๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๔๓ คณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๑ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๙๖ 
คณะกรรมการดําเนินการจาง   โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกาํหนดตามขอ ๙๙ หรือผูวาจางในกรณีการ
จางออกแบบ และควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการจางโดยการประกวดราคาแบบตามขอ ๑๐๐ (๒) 
     ******   “งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอัน
เกี่ยวกบัการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลยีม 
โดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือ
เหนือพื้นดิน 
  

สวนท่ี ๒ 
การใชบังคับและการมอบอํานาจ 

  
               ขอ ๖ ระเบียบนี้ใชบังคบัแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัสดุโดยใชเงนิงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงนิยืมเงินสะสม เวนแตไดมีการ
กําหนดไว      เปนอยางอื่น 
     **        ขอ ๗ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใด
ก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
               เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอาํนาจน้ันและจะมอบ
อํานาจน้ันใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 
               เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
มอบอํานาจในการสั่งการ และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 
               สําหรับโครงการเงนิกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแตงตั้ง
ขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได 
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               การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบสําเนาหนังสือการมอบอํานาจประกอบการเบิก
จายเงินทุกครั้ง และสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคทราบทุกครั้ง 
  

สวนท่ี ๓ 
บทกําหนดโทษ 

  
     ******   ขอ ๘ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบน้ีหรือผูหนึ่งผูใด กระทําการโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งพฤตกิรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเสนอราคาหรือเสนอ
งานใหมีการขัดขวาง     การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูน้ันกระทําผิดตามกฎหมาย หรือระเบียบ
หรือคําสั่งซึ่งสามารถใชบังคบัแกผูน้ันแลวแตกรณี และในกรณีของขาราชการสวนทองถิ่นใหพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของดวย 
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หมวด ๒ 
การจดัหา 
สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

  
               ขอ ๙ ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือให
สิทธิอันเกี่ยวกบัพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุน้ัน ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นจากสภา
จังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี และตองไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัด 
               การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีไดกําหนดไวและไมมีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
               ขอ ๑๐   กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งผูควบคมุรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมี
คุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจางเวนแตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 
     **        ขอ ๑๐ ทวิ การจดัหาจากเงินรายไดใหมีเงินรายไดเขากอน จึงใหหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบน้ี 
               กรณีเงินอุดหนุน หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่นรีบดําเนนิการตามขั้นตอนของระเบยีบนี้ เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเม่ือ
ไดรับอนุมัติ       ทางการเงินแลว 
               การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่
วางแผนในการจัดหา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย 
     ******   ขอ ๑๐ ตรี   การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการ
จัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปน
ธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
               ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดําเนินการ พรอมทั้งตองระบเุหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย 
     ******   ขอ ๑๐ จัตวา   เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๐ ตรี ให
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดยีวเทาน้ันมีสิทธิที่
จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและ
ควบคุมงานของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นในแตละครั้ง 
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                        ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรอืการจางทําพสัดุโดยวิธีประกวด
ราคาตามขอ ๔๗ หรือการจางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๗๘ และขอ ๘๒ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว กอนการ
เปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน 
     ******   ขอ ๑๐ เบญจ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 
๑๐ จัตวา วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยก
มาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
               (๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบคุคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน  นิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม และบญัชีรายชื่อผูถอืหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
               (๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบคุคลทีมิ่ใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สาํเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
               (๓) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือถาผูรวม
คาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยืน่เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
               (๔) เอกสารอื่นตามที่หนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทาง
การเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
               การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียง
ซองเดียวตามขอ ๘๐ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยืน่ซอง
ดังกลาวดวย 
               เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๐ จัตวา 
วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดย
พลัน และถา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานทีท่ี่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือ
เสนองานแลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 
     ******   ขอ ๑๐ ฉ     เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม 
ขอ ๑๐ จัตวา วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ดังกลาวทกุรายออกจากการเปน ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งน้ัน 
พรอมทั้งแจงให ผูเสนอราคาหรือ          ผูเสนองานรายดงักลาวทราบโดยพลัน 
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               ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะ
เหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดงักลาวตอผูวาราชการจังหวัด โดย
อุทธรณภายใน   ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทัง้แสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่
เกี่ยวของมาดวย 
               ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวดัพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอม
ทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปนที่สุด สําหรับการ
เสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและ
ควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
               การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยาย
ระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิง่ และในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวดัพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอทุธรณ และเห็นวาการยกเลกิการเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอยางยิ่ง ให    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองาน ดังกลาวได 
     ******   ขอ ๑๐ สัตต    นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละราย
ตาม     ขอ ๑๐ จัตวา วรรคสองและตามขอ ๑๓๘ แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติกอนหรือในขณะทีมี่การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขับราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชือ่ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการ
จางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มี
หนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวตามนัยขอ ๑๓๘/๔ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพสัดุ การจางทีป่รึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
น้ันก็ได 
               ใหนําความในขอ ๑๐ เบญจ วรรคสาม มาใชบงัคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสัง่ของ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๐ ฉ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใชกับการอทุธรณในกรณีน้ีโดยอนุโลม และใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวน
ทองถิ่น เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การ
ลงโทษผูทิง้งาน 
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     ******   ขอ ๑๐ อัฏฐ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองานแลววาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ไว
ตามขอ ๑๐ เบญจ วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายอื่นหรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปน
ธรรมใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ มีอาํนาจทีจ่ะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลอืกดงักลาวทุกรายออกจากประกาศรายชือ่ตามขอ ๑๐ เบญจ วรรค
สาม 
               ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ เสนอตอผูวาราชการจังหวดั 
เพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
ตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวดัพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางยิง่ ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจสั่งยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได 
  

สวนท่ี ๒ 
การซ้ือการจาง 

  
การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยและกจิการของคนไทย 
     **        ขอ ๑๑   ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของ
คนไทย ตามหลักเกณฑดังนี ้
               (๑)    หามกําหนดรายละเอียดหรอืคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขาย
พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกจิการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากบัหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น 
               (๒)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมแลวใหกําหนดรายละเอียดหรอืคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุหมายเลขมาตรฐานก็ได 
               (๓)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทํา ยงัไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะตามที่
ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซือ้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 
               (๔)    ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคณุลักษณะเฉพาะหรือรายการใน
การกอสรางแตกตางจากที่กาํหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจาง
ตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี 
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               (๕)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทํา มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตัง้แต
สามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทาํในประเทศไทยซึง่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
และผลิตจากโรงงาน ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเทาน้ัน 
               (๖)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทํา มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ต้ังแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําใน
ประเทศไทยซึง่แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานเทาน้ัน 
               ในกรณีมีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําเปนพัสดุที่มีผูผลิต ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ต้ังแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึ่งผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเทาน้ัน 
               การซื้อหรือการจางในกรณีน้ี นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน และผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคณุภาพเสนอราคาสูงกวาราคา
ตํ่าสุดของ   ผูเขาแขงขันรายอื่น ไมเกินรอยละหาใหตอรองราคาผูเสนอผลิตภัณฑแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคณุภาพ รายที่เสนอราคาต่ําสดุ หากตอรองแลว
ราคาหลังจากลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
               (๗)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทําเปนพสัดุที่มีผูผลิตนอยกวาที่กําหนดไวตาม (๖) ให
ระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึง่แสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน หรือผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
               การซื้อหรือการจางในกรณีน้ี นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและหรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูง
กวาราคาต่ําสุดของ ผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละสิบ ใหตอรองราคาผูเสนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคา
ตํ่าสุด หากตอรองแลว           ราคาหลังจากลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
               (๘)    ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรอืจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑทีท่ําในประเทศไทย 
               การซื้อหรือการจางในกรณีน้ี นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่
ไดรับ        การทะเบียนไวกบักระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันราย
อื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาผลิตภณัฑที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองแลว ราคาหลังจากลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอย
ละหา หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
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               (๙)    การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือใบ
แทรกคูมือผูซือ้ ที่กระทรวงมหาดไทยจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง 
               ถามีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่อยูในระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนญุาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับ
ใบเสนอราคา หากผลิตภัณฑน้ันไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา 
แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบยีนไว
กับกระทรวงอตุสาหกรรม แลวแตกรณี 
               (๑๐)  ในกรณีไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลวแตไมสามารถซื้อหรือจาง
ได         ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี 
               (๑๑)  การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แตไมรวมถึงการจาง
กอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศทีผ่ลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
ผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกจิการของคนไทยเสนอราคาสงูกวาผลิตภัณฑที่ไมใช
มีแหลงกําเนิดหรือไมไดผลิตในประเทศไทย หรือกิจการที่ไมใชของคนไทยไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคา
ของผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกจิการของคนไทยรายที่เสนอ
ถูกตองตามเงือ่นไขที่กําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาต่ําสุด หากตอรอง
ราคาแลว ราคาหลังลดลงสงูกวาราคาต่ําสดุไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
               (๑๒)  การเปรียบเทยีบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวม
ภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษตีามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี 
               (๑๓) ราคาที่ซื้อหรอืจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรอืวิธีจางแตละ
วิธี    เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
               การซื้อหรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ซึง่ไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ กําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงเสริม
พัสดุที่ผลิต    ในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได 
               ในกรณีพัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
ยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวได ตามความเหมาะสมและจําเปน 
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วิธีซ้ือหรือวิธีจาง 
               ขอ ๑๒   การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 
                           (๑) วิธีตกลงราคา 
                           (๒) วิธีสอบราคา 
                           (๓) วิธีประกวดราคา 
                           (๔) วิธีพิเศษ 
                           (๕) วิธีกรณีพิเศษ 
  ******* การซื้อหรือการจางตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหกระทําไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตาม
หลักเกณฑและแนวทางที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนด เวนแตไมสามารถกระทําได 
     *         ขอ ๑๓   การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีราคา
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
      *        ขอ ๑๔   การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึง่มีราคา
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      *        ขอ ๑๕   การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครัง้หนึ่ง ซึง่มี
ราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ******   ขอ ๑๖   การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ถาผูสั่งซื้อหรือสัง่จางเห็นสมควรจะสั่ง
ใหกระทําโดยวิธีกําหนดไวสําหรับวงเงินทีสู่งกวาก็ได 
               การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซือ้หรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินตํ่ากวาที่
กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสัง่จางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได เวนแตการแบงซือ้แบง
จางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน 
               การซื้อหรือการจางซึง่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสัง่จางจะสัง่ให
กระทําตามวงเงินที่สัญญาเงนิกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกาํหนดก็ได 
      **      ขอ ๑๗   การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึง่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทํา
ไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
                           (๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 
                           (๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหาร
ราชการ     สวนทองถิ่น 
                           (๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 
                           (๔) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนคิทีจํ่าเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถงึ อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อ
ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลกัแหงชาติ ตามขอ ๕๓ 
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                           (๕) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
                           (๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอืน่แลวไมไดผลดี 
     **        ขอ ๑๘   การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
                           (๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
                           (๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน 
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครือ่งมือกล เครือ่งยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
                           (๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น 
                           (๔) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอืน่แลวไมไดผลดี 
               ขอ ๑๙   การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 
                           (๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรฐัมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง 
                           (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีน้ีใหรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
  
รายงานขอซือ้หรือขอจาง 
     **        ขอ ๒๐   กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อทีดิ่นและหรือสิ่งกอสรางตามขอ 
๒๑ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสัง่จางตามรายการดังตอไปนี้ 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
                           (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
                           (๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรอืราคาที่เคยซือ้หรือจางครัง้
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
                           (๔) วงเงินทีจ่ะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรอืเงนิ
ชวยเหลือที่จะซือ้หรือจางในครัง้นั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางใน
ครั้งนั้น 
                           (๕) กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ัน หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
                           (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีน้ัน 
                           (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ
หรือจาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
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     **        การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือจางโดยวิธี
พิเศษ ตามขอ ๑๗ (๒) หรือขอ ๑๘ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น จะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เหน็วาจําเปนก็ได 
               ขอ ๒๑   กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอผู
สั่งซื้อตามรายการดังตอไปนี้ 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
                           (๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนือ้ที่และทองทีท่ี่
ตองการ 
                           (๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่น้ัน 
                           (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด
ประมาณ       ๓ ราย  
                           (๕) วงเงินทีจ่ะซื้อโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทัง้หมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินทีป่ระมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น 
                           (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีน้ัน 
                           (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ซื้อ      การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
               การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 
               ขอ ๒๒   เม่ือผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ ๒๐ หรือขอ ๒๑ 
แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได 
  
การคดัเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือหรือการจาง 
     **        ขอ ๒๓   หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตนใน
การซื้อและการจาง ใหกระทําไดในกรณีจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย 
               ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยเอกสารคดัเลือก
คุณสมบัติเบื้องตน โดยใหมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทาํการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
                           (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรอืจาง 
                           (๓) คุณสมบติัของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นตํ่า เชน 
ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน 
ฐานะการเงิน เปนตน 
                           (๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
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               ขอ ๒๔   เม่ือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสัง่การอนุมัติในขอ 
๒๓ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบติัเบื้องตน 
               ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดงัตอไปนี้ 
                           (๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
                           (๒) ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
                           (๓) สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือและโรงงาน 
                           (๔) ฐานะการเงิน 
                           (๕) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
                           (๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน 
               ในประกาศครัง้แรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซอง 
ขอเสนอ พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุทีต่องการซื้อหรอืงานที่ตองการจาง
และกําหนดเวลาใหเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้จะตองกระทํากอนวัน
รับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยกุระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพมิพ 
หากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยงัผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโฆษณาดวย
วิธีอื่นอีกก็ได 
               สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณา
กอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงนิกูหรือเงิน
ชวยเหลืออีกดวย 
               ขอ ๒๕   ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบติัเบื้องตน ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย 
๔ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นต้ังแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
และจะตองมีผูชํานาญการ หรอืผูทรงคณุวุฒิอยางนอย ๑ คน 
               การแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ แลวแตกรณี 
               คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตน มีหนาที่พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องตน         ตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นกําหนด 
               ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ดรับไว
ทั้งหมด      ตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป 
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               ขอ ๒๖   หลังจากที่ไดมีการประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ การจางแลวให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปดโอกาสใหผูที่ประสงคขอเขารับการพิจารณาคดัเลือกยื่นคําขอ
ไดตลอดเวลา โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ 
               ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชือ่ผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการซื้อ การจางทีไ่ดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ ๓ ป 
  
กรรมการ 
               ขอ ๒๗   ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 

               (๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
               (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
               (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
               (๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิศษ 
               (๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
               (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
               (๗) คณะกรรมการตรวจการจาง 

               ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณา ตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน 
     ******   ขอ ๒๘   คณะกรรมการตามขอ ๒๗ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิน่ หรือขาราชการอื่นต้ังแตระดับ 
๓ ขึ้นไป ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 
               สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมี
ประสบการณเกี่ยวกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวมเปน
คณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน 
               การแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการนัน้ ๆ แลวแตกรณี 
               ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวประธาน
กรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาประธานกรรมการ
ในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๓๕(๑) หรือขอ ๔๒ แลวแตกรณีแลว
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รายงานประธานกรรมการซึง่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งเพือ่
ดําเนินการตอไป 
               ในการซื้อหรือจางคร้ังเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจาง 
               คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคณุวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางน้ัน ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
               สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงต้ังขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่ง 
ซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 
               ขอ ๒๙   ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไม
นอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึง่ใน
การลงมต ิ
               มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออก
เสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการ
จาง ใหถือมติเอกฉันท 
               กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
               ขอ ๓๐   ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น แตงตัง้ผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลกัษณะของงานกอสรางจาก
ขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัด หรือขาราชการในสังกัดอื่น ตามที่ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการของขาราชการผูน้ันแลวแตกรณี ในกรณีที่ลักษณะของงาน
กอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปน
กลุมบุคคลก็ได 
               ผูควบคุมงานควรมคีุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
               ในกรณีจําเปนจะตองจางทีป่รึกษาหรือเอกชนเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการสวนทองถิน่ 
หรือขาราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในสวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี 
               ขอ ๓๑   ในการซื้อหรือจางทําพสัดุที่มีเทคนิคพิเศษและจําเปนตองใชผูเชีย่วชาญในการ
พิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่จะขอทําความ ตกลงกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อวาจางที่ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการ
พิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนที่ ๓ 
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วิธีตกลงราคา 
               ขอ ๓๒   การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัดสุติดตอตกลงราคากับผูขายหรอืผู
รับจางโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ 
๒๒ 
               การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไว
กอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูสั่งซื้อหรือผู
สั่งจางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และเมื่อผูสั่งซื้อหรือผูสัง่จางใหความเห็นชอบแลว ใหถือวา
รายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
  
วิธีสอบราคา 
               ขอ ๓๓ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
                           (๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการหรอืแบบรูปรายการ 
ละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง 
               ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรอืชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่งใหกําหนด
สถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย 
                           (๒)    คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึง่จะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผู
เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 
                           (๓)    ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอยีดไปพรอมกบัใบเสนอราคา 
                           (๔)    ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจ
ทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น 
                           (๕)    สถานที่ติดตอเกี่ยวกบัแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขาย
ไวดวย 
                           (๖)    ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทัง้สิ้นและราคาตอหนวยหรือตอ
รายการ (ถาทาํได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอ
รายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 
                           (๗)    แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิน้
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนัใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
                        ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม
ของลกัษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 
                           (๘)    กําหนดระยะเวลายนืราคาเทาที่จําเปนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบยีนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
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                           (๙)    กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวนัสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 
                           (๑๐)   กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 
                           (๑๑)   ขอกาํหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น จาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครัง้นั้น และสงถึง
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนวันเปดซองโดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 
               สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณยีได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 
                           (๑๒)   กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธ์ิ ที่จะถือวาผูทีไ่มไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ
ทางราชการเปนผูทิ้งงาน 
                           (๑๓)   ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวาง
หลักประกันสญัญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๓๓ และขอ ๑๓๔ 
                           (๑๔)   รางสญัญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา 
(ถามี) และอัตราคาปรับ 
                           (๑๕)   ขอสงวนสิทธ์ิวา หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะไมพิจารณาผูเสนอ
ราคาที่เปนผูทิง้งานของทางราชการหรือผูทิง้งานของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสทิธ์ิ ที่จะงดซื้อหรือจางหรือเลือกซื้อหรอืจางโดยไมจําตอง
ซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 
               ขอ ๓๔   การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
                           (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ 
หรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณยี
ลงทะเบยีนใหมากที่สุด เทาที่จะทําไดกับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทาํ
การของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน 
                           (๒) ในการยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซือ้หรอืการจางครั้งน้ัน และสงถงึหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูดําเนนิการ
สอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยืน่โดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือสงทาง
ไปรษณยีลงทะเบียนในกรณีทีห่นวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกาํหนดใหกระทาํได 
                           (๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองไวที่ซองดวยใน
กรณีที่ ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทาง
ไปรษณีย ใหถอืวันและเวลาที่หนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นน้ันลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับ
ซองและใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันท ี
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                           (๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทัง้รายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป 
               ขอ ๓๕   คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี ้
                           (๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสาร
ตามบัญชีของผูเสนอราคาทกุราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบ     ใบเสนอราคาทุกแผน 
                           (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือรูปแบบและ
รายการละเอยีด แลวคัดเลอืกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                           (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่
คัดเลอืกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
               ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคาใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคา
ตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 
               ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอม
กัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
               ถาปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่
จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนนิการตามขอ ๓๖ 
                           (๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
                           (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูสั่งซื้อหรือผูสัง่จางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
     **        ขอ ๓๖   การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางตามขอ ๓๕(๓) ยังสงูกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
                           (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงนิที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวา
น้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงนิที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนที่สูงกวา
วงเงินที่จะซือ้หรือจางน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่
เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจาก ผูเสนอราคารายนั้น 
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                           (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายตามขอ ๓๕(๓) มาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม 
หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรอืจางหรือสูงกวาแต
สวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดงักลาวเปนราคาที่เหมาะสม
แลว ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจางเพิ่มขึ้นใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นดวย 
               **          (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกการสอบราคา เพื่อดาํเนินการสอบราคาใหม 
  
วิธีประกวดราคา 
               ขอ ๓๗   ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสงูสุดแลว 
               การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสงูสุด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสยีเปรียบก็ใหกระทํา
ได เวนแตหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวาจะมีปญหาในทาง
เสียเปรียบหรอืไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสงูสุดตรวจพิจารณา
กอน 
               การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
                           (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
                           (๒) คุณสมบัติของผูมีสทิธิเขาประกวดราคา 
                           (๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
                           (๔)  สถานที่และระยะเวลาในการขอรบัหรือขอซือ้เอกสารการประกวดราคาและราคา
ของเอกสาร 
                           (๕) แหลงเงนิกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาต ิ
     ******   ขอ ๓๘   การซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพรขาว และปดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้ 
                           (๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นน้ัน 
                           (๒) สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ 
                           (๓) สงใหกรมประชาสัมพนัธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
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                           (๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ 
                           (๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
                           (๖) สงประกาศใหจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ปดประกาศไวที่ศาลากลางจังหวัด ทีท่ํา
การปกครองอาํเภอ และที่ทาํการปกครองกิ่งอําเภอตามลําดับ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธอีกทาง
หนึ่งดวย 
               นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ เห็นควรจะสง
ประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได 
               การสงประกาศประกวดราคาตาม (๔) และ (๕) ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
               การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ตองกระทํากอนวันรับซองประกวด
ราคาไมนอยกวา ๒๐ วัน 
               สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรอืแหลงใหเงินชวยเหลือ 
               ขอ ๓๙   การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอยีด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไม
เปนเขตหวงหาม กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรบัหรือขอซือ้ทีมี่
อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นอยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ทัง้นี้ ให
เผ่ือเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของ        ผูประสงคจะเขามาเสนอราคา โดยจะตองเริ่มดําเนินการให
หรือขายกอนวนัรับซองประกวดราคาไมนอยกวา   ๑๐ วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอย
กวา ๑๐ วันดวย 
               ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายทีท่างราชการจะตองเสียไปในการ
จัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
               ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหมใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้กอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
               ขอ ๔๐   กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนทีจ่ะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือมีความจําเปนตองแกไขคณุลักษณะ
เฉพาะหรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญซึง่มิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทํา
เปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและดําเนินการตามขอ ๓๘ โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับ
หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย 
               การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคา
ไดทันตามกําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลา รับซอง ปดการรบัซอง และเปดซองประกวดราคาตามความ
จําเปนดวย 
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               ขอ ๔๑   นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๔๐ เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคาหามมิให
รนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 
               การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติ ซึ่งกําหนดใหมีการ
ยื่นซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๔(๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 
     **        ขอ ๔๒   คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี ้
                           (๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรบัซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึก
ไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
                           (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกบัเจาหนาที่การเงนิ และใหเจาหนาทีก่ารเงินออกใบ
รับใหแกผูยืน่ซองไวเปนหลกัฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรบัและบันทกึในรายงานดวยกรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้าํประกัน ใหสงสําเนาหนงัสอืค้ําประกนัใหธนาคาร บรรษทัเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษทัเงนิทนุ หรือบริษทัเงินทุนหลักทรพัยผูออกหนงัสือค้ําประกันทราบ
ทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับดวย 
                           (๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชรีายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทัง้พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทกึในรายงานไวดวย 
                           (๔) เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตาง 
ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๑ (๙) 
                           (๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
               ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนคิและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซึง่
ตองพิจารณาทางเทคนคิและอื่น ๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ ๔๗ และขอ ๔๙ 
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบติัหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 
                           (๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 
               ขอ ๔๓   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี ้
                           (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคา 
               ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสยีเปรยีบ
ตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไม
ตัดผูเขาประกวดราคารายนัน้ออก 
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               ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผู
เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 
                           (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบติัของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม (๑) ซึง่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลวเสนอ
ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายทีค่ัดเลอืกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสดุ 
               ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทาํสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 
               ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
               ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๓๖ โดยอนุโลม 
                           (๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูสั่งซื้อหรือผูสัง่จางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
               ขอ ๔๔   เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๔๓(๑) แลว
ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและ
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางยกเลกิ
การประกวดราคาครัง้น้ัน แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะ
ดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาก็ใหดําเนินการตามขอ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม 
               ขอ ๔๕   ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนดใหเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางยกเลิกการประกวดราคาครัง้นั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม 
หาก     ผูสั่งซือ้หรือผูสั่งจางเห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดย
วิธีพิเศษตามขอ ๑๗ (๖) หรือขอ ๑๘ (๔) แลวแตกรณีก็ได 
               ขอ ๔๖   หลังจากการประกวดราคาแลว แตยงัไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอ
ราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนเหตุใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําให
เกิดการไดเปรียบเสียเปรยีบระหวางผูเขาประกวดราคาดวยกัน ใหผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาครัง้นั้น 
               ขอ ๔๗   การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถงึเทคโนโลยขีองพัสดุและหรอื
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึง่อาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหา
ในการพิจารณาตัดสินและเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและ
เปนไปตามความตองการ กอนพิจารณาดานราคา ใหถือปฏิบัติเชนเดยีวกับการประกวดราคาทั่วไป เวน
แตกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 
                           (๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ  
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                           (๒) ซองขอเสนอดานราคา 
               ทั้งนี ้ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลกัเกณฑการพิจารณาไวเปนเงือ่นไขในเอกสารประกวด
ราคาดวย 
               ขอ ๔๘   เพื่อใหเปนไปตามขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่
เปดซองเทคนคิของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซองตามขอ ๔๒(๕) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามขอ ๔๗ โดยถือปฏบิัติตามขอ ๔๓ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 
                           (๑) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทกุรายและคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอไดตรง หรอืใกลเคยีงตามมาตรฐานความตองการของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นมากทีสุ่ด ในกรณีจําเปนสามารถเรยีกผูเสนอราคามาชีแ้จงในรายละเอยีดขอเสนอเปนการเพิม่เติม
ขอหนึง่ขอใดกไ็ด 
                           (๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลวสําหรับรายที่
ไมผานการพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง 
               ขอ ๔๙   การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๔๘(๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทยีบตอไป ทัง้นี้ ใหกําหนดวิธีการ 
ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
  
วิธีพิเศษ 
               ขอ ๕๐   การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
                           (๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
                           (๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวนหากลาชาอาจเสยีหายแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ใหเชิญผูอาชีพขายพสัดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยงัสูง
กวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทําได 
                           (๓) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคา
จากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศชวยสืบ
ราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงาน
ขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศใหติดตอ
กับสํานักงานในตางประเทศได 
                           (๔) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
                           (๕) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมี
อาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ถกูยกเลิกไป (ถามี) 
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หากเห็นวา     ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
                           (๖) ในกรณพีัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึง่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหงใหเชิญ
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสงูกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
                     ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอ ผูสั่งซื้อ เพื่อสัง่การ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น 
               ขอ ๕๑   การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
                           (๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ใหเชิญผูมีอาชีพรบัจางทํางานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสงูกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณไดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทําได 
                           (๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๔) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอืน่แลว
ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคา
ในทองถิ่นราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
               ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทัง้หมดตอ ผู
สั่งจางเพือ่สัง่การ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น 
  
วิธีกรณีพิเศษ 
     **        ขอ ๕๒   การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบรหิารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นสั่งซื้อหรอืสั่งจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๑๙ ไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือ
การจางครัง้หนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางได ภายใน
วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากผูสั่งซื้อหรอืผูสั่งจางตามขอ ๒๒ 
  
การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ 
               ขอ ๕๓   การซื้อยาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหจัดซื้อตามชื่อ
สามัญ  (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามทีค่ณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด 
               ขอ ๕๔  การซือ้ยา และเวชภัณฑทีมิ่ใชยา เชน ยากอส สาํลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุ      
ทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลติออกจําหนายแลวใหจัดซื้อจาก
องคการ      เภสัชกรรม โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพเิศษ แตทั้งนี้ ราคายาทีอ่งคการเภสัชกรรม
จําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชือ่สามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓ 
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               ขอ ๕๕   การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการเภสัช
กรรมมิไดเปนผูผลิต แตมีจําหนาย หนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่จะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม
หรือผูขายหรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 
                           (๑) การจัดซือ้โดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
แจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวาองคการ
เภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นซือ้จาก
องคการเภสัชกรรม 
                           (๒) การจัดซือ้โดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพเิศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
               ขอ ๕๖   ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนนุใหซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑที่มิใช
ยาจากหนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 
  
อํานาจในการสัง่ซ้ือหรือส่ังจาง 
               ขอ ๕๗   การสั่งซื้อหรือสั่งจางทกุวิธีที่ใชจายจากเงินรายไดนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๕๘ และขอ 
๕๙ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไม
จํากัดวงเงิน 
     *****    ขอ ๕๘   นอกจากวิธีพิเศษตามขอ ๕๙ และวธีิกรณีพิเศษตามขอ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสัง่จาง
ครั้งหนึ่งจากเงนิอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกู ทั้งหมด หรือบางสวนใหเปน
อํานาจของ     ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
                           ก.   องคการบริหารสวนจังหวัด 
                                 (๑) นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด ไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) ผูวาราชการจังหวดั เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                           ข.   เมืองพัทยา 
                                 (๑) ปลดัเมืองพัทยา ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) ผูวาราชการจังหวดั เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                           ค.   เทศบาล 
                                 (๑) เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี 
                                       (ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ข) คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ค) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตร ี
                                       (ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ข) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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     *****    ขอ ๕๙   การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงนิอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ 
หรือเงินชวยเหลือหรือเงินกู ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงนิ
ดังตอไปนี้ 
                           ก.   องคการบริหารสวนจังหวัด 
                                 (๑) ผูวาราชการจังหวดั (หัวหนาฝายบริหารของหนวยบริหารราชการสวน
ทองถิ่น)    ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) ผูวาราชการจังหวดั เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 
                           ข.   เมืองพัทยา 
                                 (๑) ปลดัเมืองพัทยา ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) ผูวาราชการจังหวดั เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 
                           ค.   เทศบาล 
                                 (๑) เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี 
                                       (ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ข) คณะเทศมนตรี เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ค) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 (๒) เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตร ี
                                       (ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (ข) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               ขอ ๖๐   การสั่งซือ้หรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํากัดวงเงิน 
  
การจายเงินลวงหนา 
     **        ขอ ๖๑   การจายเงินคาพัสดุหรอืคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวน
แตหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวามีความจําเปนจะตองจายและมี
การกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรอืขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) การซือ้หรือการจางจากสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบญัญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไม
เกินรอยละหาสิบของราคาซือ้หรือราคาจาง 
                           (๒) การซือ้พัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศ
ซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซือ้เครื่องมอืวิทยาศาสตรหรือพัสดุอื่นซึ่ง
จําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของ
รัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนดแลวแตกรณี 
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               **          (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมลูสําเร็จรูป (CD-
ROM)  ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมกีําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือ
การบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหจายไดเทาที่จายจริง 
                           (๔) การซือ้หรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสบิหา
ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปน
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 
                           (๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคา
จาง 
               ขอ ๖๒   การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศโดย
เปด  เลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรอืการจายเงินตาม
ความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 
               ขอ ๖๓   การจายเงินคาพัสดุหรอืคาจางลวงหนาตามขอ ๖๑(๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียก
หลักประกัน 
               สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๑(๔) และ (๕) ผูขายหรือผูรับจางจะตอง
นําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงนิที่รับลวงหนาไป
น้ัน 
  
การตรวจรับพัสดุ 
               ขอ ๖๔   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพสัดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสญัญาหรือ
ขอตกลง 
               การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอน 
                           (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับ
พัสดุน้ันมาใหคําปรึกษา หรือสงพสัดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชาํนาญการหรือ
ผูทรงคณุวุฒิน้ัน ๆ ก็ได 
               ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ 
                           (๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
                           (๔) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุน้ันมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับ
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ทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และ
เจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และรายงานใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ทราบ 
               ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงให
รายงานหัวหนาฝายบรหิารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อ
ทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี 
                           (๕) ในกรณทีี่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพสัดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทัง้หมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะ
จํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏบิัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ 
แตทั้งนี้ไมตัดสิทธ์ิของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สง
มอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
                           (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชดุหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใด
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถอืวาผูขายหรือผูรับจางยงัมิไดสงมอบพัสดุ
น้ัน  และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อแจงให
ผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ 
                           (๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเหน็แยงไวใหเสนอ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งการใหรับพัสดุน้ันไว จึงดําเนินการตาม 
(๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 
  
การตรวจการจางและการควบคมุงานกอสราง 
               ขอ ๖๕   คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคมุ
งานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรปูรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาหรวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรอืพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
                           (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนัน้ ๆ 
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลัก
วิชาการชางเพือ่ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
                           (๓) โดยปกตใิหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
                           (๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และให
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ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย 
๒ ฉบับ มอบใหแก ผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงนิตามระเบียบวา
ดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และรายงานใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบ 
               ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรอืงวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี 
                           (๕) ในกรณทีี่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวให
เสนอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม 
(๔) 
     **        ขอ ๖๖   ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาํหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจาง
น้ัน ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูป รายการละเอยีด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงาน
น้ันเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลว แลวแตกรณีไวกอน จนวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตอง
ตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทนัที 
                           (๒) ในกรณทีี่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแขง็แรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไม
ปลอดภัย ใหสัง่พักงานนั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 
               **          (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวนั
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เม่ือเสร็จ
งานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 
               การบันทึกการปฏบิัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและวัสดุที่ใช
ดวย 
                           (๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงาน
แตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน ๓ วันทําการนบัแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 
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สวนท่ี ๓ 
การจางท่ีปรึกษา 

  
การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย 
               ขอ ๖๗   เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหขอขอมูลทีป่รึกษาภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 
                           (๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
                           (๒) รับจดทะเบียน ตอนายทะเบียน หรอืเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
                           (๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรงุขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกบัที่ปรึกษาไทย 
                           (๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษาไทยแกสวนราชการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
     ******   ขอ ๖๘   การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงิน
ชวยเหลือ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจางที่ปรึกษาไทยเปนหลักในการดําเนินงาน เวนแต
การบริการ หรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยได ใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวดั 
     ******   ขอ ๖๙   การจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นโดยทั่วไป
นอกจากการจางที่ปรึกษาทีดํ่าเนินการดวยเงินชวยเหลือ จะตองมีที่ปรึกษาไทยรวมงานดวยไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของจํานวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางที่
ปรึกษาไทยได ใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด 
  
วิธีจางท่ีปรึกษา 
               ขอ ๗๐   การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ 
                           (๑) วิธีตกลง 
                           (๒) วิธีคัดเลอืก 
  
รายงานขอจางท่ีปรึกษา 
               ขอ ๗๑   กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานเสนอผูสั่งจางตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางทีป่รึกษา 
                           (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา  (Terms of Reference) 
                           (๓) คณุสมบติัของทีป่รึกษาที่จะจาง 
                           (๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
                           (๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
                           (๖) วิธีจางทีป่รึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวธีิน้ัน 
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                           (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปน 
               เม่ือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธี
จางนั้นตอไปได 
  
กรรมการ 
               ขอ ๗๒   ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี แลวแตกรณี คือ 
                           (๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
                           (๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
               ขอ ๗๓   คณะกรรมการตามขอ ๗๒ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ 
อยางนอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัดต้ังแตระดับ ๕ ขึ้นไป อยางนอย ๒ 
คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหแตงตั้งผูแทนจากหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่น ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะ
จางที่ปรึกษาเปนคณะกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงนิกูใหมีผูแทนจาก
สํานักงานเศรษฐกิจ    การคลัง ๑ คน 
               การแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน แลวแตกรณี 
               ขอ ๗๔   ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๒ ตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
               การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๒๙ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
                
วิธีตกลง 
               ขอ ๗๕   การจางที่ปรึกษาโดยวธีิตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่หัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึง่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและ
ผลงานแลวและเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได 
               ขอ ๗๖   การจางที่ปรึกษาโดยวธีิตกลง ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
                           (๑) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
                           (๒) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการ
มีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลอืก 
                           (๓) เปนการจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 
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               ขอ ๗๗   คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
                           (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
                           (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทีจ่ะจางและเจรจา
ตอรอง 
                           (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
                           (๔)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูสั่งจางเพื่อสัง่การ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  
วิธีคัดเลือก 
               ขอ ๗๘   การจางที่ปรึกษาโดยวธีิคัดเลือก ไดแก การจางทีป่รึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายดงักลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงานโดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 
               ขอ ๗๙   เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคณุสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้   
                           (๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองคการระหวางประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพมิพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรอืสถานทูตที่เกีย่วของ หรือขอ
ความรวมมือจากสวนราชการหรือหนายการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคย
ดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 
                           (๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
               หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาทีมี่คุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว
อาจพิจารณาคดัเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 
               การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคดัเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางนอย ๖ ราย 
               เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณา และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรอืเงิน
ชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินน้ันดวย 
               ขอ ๘๐   ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ออกหนังสอืเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลอืกไว
ยื่นขอเสนอเพือ่รับงานตามวธีิหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
                           (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง 
                           (๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
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               ขอ ๘๑   คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
                           (๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
                           (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
                           (๓) ในกรณทีี่ใชวิธีตามขอ ๘๐ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคทีดี่ที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณทีี่ใชตามขอ ๘๐(๒) ใหเชิญที่
ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายืน่ขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
               หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อ
พิจารณายกเลกิการเจรจากับที่ปรึกษารายน้ัน แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของทีป่รึกษาที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคทีดี่ที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถดัไปใหยื่นขอเสนอ
ดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
                           (๔) เม่ือเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
                           (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอผูสั่งจาง โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น 
               ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐(๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับ
การคัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
               ขอ ๘๒   การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอนและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได
เปนการทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะ
ออกหนังสือเชญิชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวใหยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธี
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกนัโดยแยกเปน ๒ 
ซอง 
                           (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก พิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 
                           (๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พรอม
กันแลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 
                           (๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 
               เม่ือเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๑ (๔) และ (๕) 
               ขอ ๘๓   การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ใหดําเนินการ
คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบติัเหมาะสมตามนัยขอ ๗๙ และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับ
ไดแลว ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 
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อํานาจในการสัง่จางท่ีปรึกษา 
               ขอ ๘๔   การสั่งจางที่ปรึกษาครัง้หนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินตาม
ขอ ๕๗ และขอ ๕๘ แลวแตกรณี ของระเบยีบนี้ 
  
คาจางท่ีปรึกษา 
               ขอ ๘๕   อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยใหคํานึงถงึ
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่หนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน (Man-months) เทาที่
จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน 
               ในกรณีที่มีความจาํเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง
ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเปนผูค้ําประกนัเงนิคาจางที่ไดรับ
ลวงหนาไปน้ัน และใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น คนืหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงิน
คาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
  
หลักประกันผลงาน 
               ขอ ๘๖   การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงนิออกเปนงวด นอกจากการจางที่
ปรึกษาซึง่ดําเนินการดวยเงนิชวยเหลือ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
หักเงินที่จะจายแตละครัง้ในอัตราไมตํ่ากวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจางเพื่อเปนการ
ประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายกุารค้ําประกัน 
ตามที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นจะกาํหนด วางค้ําประกันแทนเงนิที่หัก
ไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
               ขอ ๘๗   กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษี ซึ่งทีป่รึกษาจะตอง
จายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 

 
สวนท่ี ๔ 

การจางออกแบบและควบคมุงาน 
  
วิธีจางออกแบบและควบคมุงาน 
               ขอ ๘๘   การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ๔ วิธี คือ 
                           (๑) วิธีตกลง 
                           (๒) วิธีคัดเลอืก 
                           (๓) วิธีคัดเลอืกแบบจํากัดขอกําหนด 
                           (๔) วิธีพิเศษ 
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รายงานขอจางออกแบบและควบคมุงาน 
               ขอ ๘๙   กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงาน
เสนอ   ผูสั่งจาง ตามรายการดังตอไปนี้ 
                           (๑) ขอบเขตวงงานรวมทัง้รายละเอียดเทาที่จําเปน 
                           (๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง 
                           (๓) ประมาณการคาจาง 
                           (๔) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
                           (๕) วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีน้ัน 
                           (๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) เชน การขออนมัุติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปน 
               เม่ือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางน้ัน
ตอไปได 
  
การจางโดยวิธีตกลง 
               ขอ ๙๐   การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานทีหั่วหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงได
พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               ขอ ๙๑   ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละคร้ัง ใหหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะ
หนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นต้ังแตระดับ ๔ ขึ้นไปอยางนอย ๑ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขา
รวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจาํนวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
               หากแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน ๆ แลวแตกรณี 
               ขอ ๙๒   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พจิารณาขอกําหนดของผูใหบริการ
ตามที่กําหนดไวในสวนน้ี และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูสั่งจางผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 
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การจางโดยวิธีคัดเลือก 
               ขอ ๙๓   การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกาศเชิญชวนการวาจางและคณะกรรมการ
ดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุดเพื่อดําเนินการวาจางตอไป 
ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               ขอ ๙๔   ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้ง 
ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการรับซองเสนองานและ
กรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
               คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย 
๒ คน ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังแตระดับ ๓ ขึน้ไปอยางนอย ๒ คน 
               คณะกรรมการดําเนนิการจางโดยวธีิคัดเลือก ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอืน่อีก
อยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังแตระดับ ๔ ขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรมี
ผูทรงคณุวุฒิ      หรือผูชํานาญในกิจการน้ีเขารวมดวย 
               หากแตงตั้งขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมเปนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน ๆ แลวแตกรณี 
               คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
               ขอ ๙๕   คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลอืก มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการและบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใหบริการรายใด 
และลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 
                           (๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
และเมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองาน หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึง่รายใดอีกเปนอัน
ขาด 
               ขอ ๙๖   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคดัเลือก มีหนาที่ดังนี ้
                           (๑) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลวจึงเปดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 
                           (๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนน้ี คุณวุฒิและประวัติการ
ทํางาน จํานวนสถาปนิกหรือวิศวกรทีป่ระจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏบิัติมาแลว
ของ      ผูใหบริการ และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 
                           (๓) เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเหน็สมควรดําเนินการตอไปประการใด ใหรายงานตอผูสั่ง
จางผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นพรอม
ดวยหลักฐานตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เวนแตผูใหบริการ
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ดังกลาวไมสามารถ     รับงาน ในกรณีใดก็ตามใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสม
รายถัดไป 
  
การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจาํกัดขอกําหนด 
               ขอ ๙๗   การจางโดยวิธีคัดเลอืกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การวาจางออกแบบและ
ควบคุมงานทีหั่วหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกาศเชญิชวนการวาจาง
และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคดัเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่
เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถงึฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทาํงาน จํานวนสถาปนิกและหรือ
วิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏบิัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการ
ออกแบบเพื่อดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสราง
ตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               ขอ ๙๘   ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัด
ขอกําหนดแตละครั้งใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้ง
คณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ คุณวุฒิหรือผูชาํนาญในคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกแบบจาํกัดขอกําหนด หนาที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดขอกําหนดใหนําความในขอ ๙๔ ขอ ๙๕ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
               ขอ ๙๙   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากดัขอกําหนด มา
ครบองคประชมุแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 
                           (๒) พจิารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 
                                 ก.   ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนน้ี 
                                 ข.   คุณวุฒิและประวัติการทาํงาน จํานวนสถาปนกิและหรอืวิศวกรทีป่ระจํา
และไมประจํา 
                                 ค.   หลักฐานแสดงผลงานทีไ่ดเคยปฏิบัติมาแลว 
                                 ง.    แนวความคิดในการออกแบบ 
                           (๓) พจิารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา 
๒ ราย และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นแกผูเสนองาน และอาจพิจารณากาํหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของ
งานก็ได อนึ่ง     การพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงานความเหมาะสมทางดาน
ประโยชนใชสอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดานสถาปตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับ
ไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 
                           (๔) เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด และสมควร
เลือก        ผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอผูสัง่จางผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพรอมดวยหลักฐาน 
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การจางโดยวิธีพิเศษ 
               ขอ ๑๐๐       การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้  
                           (๑) วิธีเลือกจาง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวน หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความเสียหายแก
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหผูวาจางมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่
พิจารณาเห็นสมควร 
               ******     (๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มี
ลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชคูุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย หรืองาน
ออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอผูวาราชการจังหวัด 
               ขอ ๑๐๑       หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ มีสิทธ์ิบอกเลิก
การคัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีตอไปนี้ 
                           (๑) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย 
                           (๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของหวัหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
               ขอ ๑๐๒       ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงหนังสือ
แจงผลการตัดสินคัดเลือก หรือนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 
การประกาศเชญิชวน 
               ขอ ๑๐๓       การประกาศเชญิชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี คือ 
                           (๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย 
                           (๒)  ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง 
                           (๓) สงประกาศไปยงัสมาคมวชิาชพีสถาปตยกรรมและวิศวกรรมหรือสํานักงานที่
ประกอบธุรกิจดังกลาว 
               การจะประกาศดวยวิธีใดใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหง
ทองถิ่นเปนเรือ่ง ๆ ไป 
               ขอ ๑๐๔       ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการ
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง 
                           (๒) กาํหนดวัน เวลา สถานที่เปดและปดรับซองเสนองาน 
                           (๓) เงือ่นไขและระยะเวลาการออกแบบ 
                           (๔) กาํหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ ๑๓๔ 
และขอ ๑๓๕ และใหมีเงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกันและสงวน
สิทธ์ิที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูทิ้งงานดวย 
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                           (๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 
  
การเสนองาน 
               ขอ ๑๐๕       ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลอืก และการจางโดยวิธีคัดเลอืก
แบบจํากัดขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นแลว ยงัตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้ 
                           (๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนน้ี 
                           (๒) คณุวุฒิและประวติัการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม
ประจํา 
                           (๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏบิัติมาแลว 
                           (๔) หลักประกันการเสนองาน 
               เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาว คนืแก
ผูใหบริการที่ไมไดรับการคัดเลือก 
               ขอ ๑๐๖       ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กาํหนด โดย
กฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมแลวแตกรณี และเปนขาราชการประจําหรือ
ลูกจางของสวนราชการ ขาราชการหรือลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
               ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนติิบุคคลนั้นจะตอง
เปนคนไทยและเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุน การจัดต้ังนิติบุคคลนัน้ 
  
ผูมีอํานาจส่ังจาง 
               ขอ ๑๐๗       การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครัง้หนึง่  ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงิน ตามขอ ๕๗ และขอ ๕๘ แลวแตกรณี ของระบบนี ้
               ขอ ๑๐๘       หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ อาจริบ
หลักประกัน หรือใชสิทธ์ิเรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองาน ที่ผูรับจางนํามามอบไวกับหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น ไดในกรณีดังนี้ 
                           (๑) ผูรับจางหลีกเลีย่งการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
                           (๒) หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ ไมสามารถสงใบ
แจงใหมาทําสัญญาไดเน่ืองจาก 
                                  ก. ผูรับจางเลกิหรือหยุดกิจการ 
                                  ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถกูระงับใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม 
                           (๓) ผูรับจางผิดสัญญา และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 
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การตรวจและรับมอบงาน 
               ขอ ๑๐๙       ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง ใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงต้ังคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพือ่ปฏิบัติการตามที่
กําหนดไวในสวนน้ี 
               คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ใหมีลักษณะเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๙๔ วรรคสาม ของระเบียบน้ี 
               คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจาํนวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวได 
               ขอ ๑๑๐       คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบ
และกอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา 
               เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการปฏบิติังาน โดยลงชือ่ไว
เปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบบั และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิก
จายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงนิหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น และรายงานใหหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นทราบ 
  
การควบคมุงาน 
               ขอ ๑๑๑       ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการกอสราง
ใหเหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางน้ัน ๆ  
               ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบและในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงาน
ตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบติังานแทนในกรณี
ดังกลาวจะตองไดรับความยนิยอมจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  
คาออกแบบและควบคมุงาน 
               ขอ ๑๑๒       การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 
                           (๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหจายคาออกแบบ
หรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงนิงบประมาณคากอสราง 
                           (๒)  อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับสวนที่เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคา คุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณคากอสราง 
               การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจและ
วิเคราะหดินฐานราก 
               ขอ ๑๑๓       ในกรณีที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลน รายละเอียดงานจางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในสัญญา ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่หรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงิน
คาจางแกผูรับจางตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป 
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               ขอ ๑๑๔       หามผูรับจางนําแบบแปลน รายละเอียดของงานออกแบบและควบคุมงานที่
ไดทําสัญญากับหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลวไปใหผูอื่นดําเนินการ
กอสรางอีก 
               ขอ ๑๑๕       ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่นอาจขอใหผูรับจางเปลีย่นแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือน
โครงสรางที่สาํคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก 
               ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางทีส่ําคัญใหหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน 
  

สวนท่ี ๕ 
การแลกเปลีย่น 

 
     ******   ขอ ๑๑๖       การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน และเพื่อประโยชน
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                           (๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑประเภทหรือชนิด
เดียวกัน ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
                           (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกบัครภุัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน การ
แลกเปลี่ยนครภุัณฑที่จะตองจายเงินเพิ่มขึน้ และการแลกเปลี่ยนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาเทศบาล แลวแตกรณี และใหขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย 
               ขอ ๑๑๗       ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองแลกเปลีย่น 
                           (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
                           (๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลีย่น
ไดโดยประมาณ 
                           (๔) พสัดุที่จะรับแลกเปลีย่น และใหระบุวาจะแลกเปลีย่นกบัสวนราชการหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกจิ  หรือเอกชน 
                           (๕) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
               ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพัสดกุับเอกชน  ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผลโดยเสนอ
ใหนําวิธีการซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครัง้หนึ่งซึง่มีราคาซื้อ
หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 
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               ขอ ๑๑๘       การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน   ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏบิัติ
ตามขอ ๒๘ และขอ ๒๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
                           ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ดังนี้ 
                           (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของ
พัสดุน้ัน สําหรับพัสดุประเภทที่ดิน ใหยึดถือตามราคาประเมนิของกรมที่ดินเปนเกณฑดวย 
                           (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยัง
ไมเคยใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนน้ัน จะเปนความจําเปนเพื่อประโยชน
แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือไมทําใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองเสยี
ประโยชน 
                           (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมิน
ตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนซึง่ถอืตามราคาในทองตลาดโดยทั่วไป 
                           (๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
                           (๕) เสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๑๖ เพื่อพิจารณาสั่งการให
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตอไป 
                           (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏบิัติตามขอ ๖๔ โดยอนุโลม 
               ขอ ๑๑๙       การแลกเปลี่ยนพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น กับสวน
ราชการหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 
               ขอ ๑๒๐       ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภณัฑของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นน้ันแลว ใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ 
               ในกรณีการแลกเปลี่ยนครภุณัฑกับเอกชน สวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึง่มกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ใหสงสาํเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๑๘ หรือขอ ๑๑๙ ไปดวย 
  
  

สวนท่ี ๖ 
การเชา 

  
               ขอ ๑๒๑       การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลกัเกณฑที่กําหนด
ไวในหมวดนี้ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พิจารณาดําเนินการไดตาม
ความเหมาะสมและจําเปนโดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพย ใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดย
อนุโลม 
               ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึง่มีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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                           (๑) การเชาจากสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ
หาสิบของราคาคาเชาทัง้สัญญา 
                           (๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สบิของคาเชาทัง้สญัญา 
               การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับผูวา
ราชการจังหวดักอน 
 
การเชาอสังหาริมทรัพย 
               ขอ ๑๒๒       การเชาอสังหารมิทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
                           (๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
                           (๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หรือมีแตไมเพียงพอ และถาสถานทีเ่ชาน้ันกวางขวางพอจะใชเปนที่พักของผูซึง่มี
สิทธิเบิกคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นก็ได 
                           (๓) เชาสถานที่เพือ่ใชเปนที่พักสําหรบัผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พัก ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
                           (๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน
กรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ 
               การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
               ขอ ๑๒๓       กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามรายการดังตอไปน้ี 
                           (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
                           (๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
                           (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่
ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 
                           (๔) อตัราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมขีนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา 
(ถามี) 
               ขอ ๑๒๔       อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกบัการเชาตามที่จะ
กําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น เปน        ผูพจิารณาอนุมัติ ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหขอทําความตกลงกับผูวา
ราชการจังหวดักอน 
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สวนท่ี ๗ 
สัญญาและหลกัประกันสัญญา 

  
สัญญา 
               ขอ ๑๒๕       การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
               การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความ หรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสญัญาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น  เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรยีบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปให
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสงูสุดพจิารณากอน 
               ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดได และจําเปนตองราง
สัญญาขึ้นใหม ตองสงรางสญัญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของ
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสงูสุดมาแลวก็ใหกระทําได 
               สําหรับการเชาซึง่ผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนาฝายบริหาร
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอใหสงราง
สัญญาใหอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน 
               ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคาํ
แปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา เฉพาะที่สําคญัเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทํา
สัญญาตามตัวอยางที่กระทรวงมหาดไทยกาํหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย 
     **        ขอ ๑๒๖       การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้จะตองทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดย
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น 
                           (๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 
                           (๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทาง
ราชการ นับต้ังแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
                           (๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
                           (๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๗(๑)(๒) และ (๓) 
                           (๕)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘(๑)(๒) และ (๓) 
                           (๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
     **        ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรอืการจาง ซึง่ใช
วิธีดําเนินการตามขอ ๓๒ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
     **        ขอ ๑๒๗       การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุทีย่ังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึง่ตองการผลสาํเร็จ
ของงานทัง้หมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
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ของราคางานจางน้ัน แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบตอการจราจรใหกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางน้ัน 
               การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและลกัษณะของพัสดุซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอการที่คูสญัญาของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะหลีกเลี่ยงไมปฏบิัติ
ตามสัญญาหรือกระทบตอการจราจรแลวแตกรณี 
               ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญาแตยังขาดสวนประกอบ
บางสวนตอมาได  สงมอบสวนประกอบทีย่งัขาดนั้นเกินกาํหนดสัญญาใหถอืวาไมไดสงมอบสิง่ของนั้นเลย 
ใหปรับเต็มราคาของทัง้ชุด 
               ในกรณีที่การจดัหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดต้ังหรือทดลองดวย ถาติดต้ังหรือทดลอง
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 
               เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดตุามสัญญาหรือขอตกลง ใหหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ันดวย 
               ขอ ๑๒๘       ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงสําเนา
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทํา
สัญญาหรือขอตกลง 
               ขอ ๑๒๙       สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสอืที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวน
แตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือไมทําให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองเสียประโยชน ใหดําเนินการดังนี้ 
                           (๑) ถางบประมาณดาํเนินการตั้งจายจากเงินรายได ตามขอ ๕๗ ใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะอนุมัติแกไขสัญญานั้นได 
                           (๒) ถางบประมาณดาํเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือ
บางสวนใหรายงานเหตุผลความจําเปนเสนอจังหวัดเพื่อขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย แตถามี
การเพิ่มวงเงินใหรายงานเหตุผลความจําเปนเสนอจังหวัด เพื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 
                           (๓) ถางบประมาณดาํเนินการตั้งจายจากเงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ 
หรือเงินกู ใหปฏิบัติตาม (๑) เวนแตจะมีหลักเกณฑของแหลงเงินน้ัน ๆ กําหนดไวเปนอยางอื่น 
               การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือ
ลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป และ
เม่ือไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวแลวใหปฏิบัติตามขอ ๑๒๘ ดวย 
               สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความม่ันคงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับ
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคณุวุฒิซึ่งรบัผิดชอบหรือสามารถ
รับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณี
ดวย 
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               การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตน ใหปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณดวย 
               ขอ ๑๓๐       ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พิจารณาใช
สิทธิบอกเลิกสญัญาหรือขอตกลง ในกรณีทีมี่เหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
               การตกลงกับคูสญัญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสยีเปรียบของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการที่จะปฏบิัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป           
               ขอ ๑๓๑       ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและจะตองมี
การปรับตามสญัญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงนิคาพัสดุหรือ
คาจางใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพจิารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแต
คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
ใหหัวหนาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 
               ขอ ๑๓๒       การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสญัญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จะ
พิจารณา แตถาวงเงินในการสั่งการใหจัดหาครั้งนั้นเกินอาํนาจของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และใหพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มี
เหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
                           (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 
                           (๒) เหตุสุดวิสัย 
                           (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
                     ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจง
เหตุดังกลาว ใหหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดสิ้นสุดลง 
หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยาย
เวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชดัแจงหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
               ขอ ๑๓๓       ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะและเปนความจําเปน เพื่อ
ประโยชนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือ
ขอกฎหมายใหอยูในดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสั่งการไดตามความจําเปน 
 
หลักประกัน 
     **        ขอ ๑๓๔       หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
                           (๑) เงนิสด 
                           (๒) เชค็ที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึง่เปนเช็คลงวันที่ทีใ่ชเช็คน้ัน ชําระตอเจาหนาที่หรือ
กอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
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                           (๓) หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
               **          (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษทั
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิทัเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้าํ
ประกันของธนาคารที่กระทรวงมหาดไทย 
                           (๕) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
     **        สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกนัของธนาคารในตางประเทศที่มี
หลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกนัซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
               ขอ ๑๓๕       หลักประกันซองและหลักประกนัสัญญาในขอ ๑๓๔ ใหกําหนดมูลคาเปน
จํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรอืราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุ
ที่หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกาํหนด
อัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 
               ในการทําสัญญาจัดหาพัสดทุีมี่ระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุน้ันไมตองมีการ
ประกนัเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลกัประกันในอตัรารอยละหาของราคา
พัสดุที่สงมอบในแตละปของสญัญา โดยใหถอืวาหลกัประกนัน้ีเปนการค้าํประกนัตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปตอไปราคาพัสดุที ่ สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่
เปลีย่นแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณทีี่หลักประกันตองปรบัปรุงในทางที่เพิ่มขึน้และคูสัญญาไมนํา
หลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน     ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดงุวดสุดทายของปน้ันใหหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นหักจากเงินคาพัสดุงวดสดุทายของปน้ันที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
จะตองจายใหเปนหลักประกนัในสวนทีเ่พิ่มขึ้น 
               การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 
               ขอ ๑๓๖       ในกรณีที่สวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสญัญาไมตองวางหลักประกัน 
     **        ขอ ๑๓๗       ใหหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น คืนหลักประกันสญัญาใหแกผูเสนอ
ราคาคูสัญญาหรือผูค้ําประกนัตามหลักเกณฑดังนี้ 
                           (๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
แตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คดัเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสดุไม
เกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                           (๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็วและอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพนัตามสัญญาแลว 
               การจัดหาที่ไมตองมีการประกนัเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญา
หรือ        ผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพสัดุ ซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ไดรับมอบไวแลว 
แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาดวย 
     **        การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยในกรณีที่ผูเสนอราคา หรือคูสัญญาไมมารับ
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ภายในกําหนดเวลาขางตนใหรีบสงตนฉบบัหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสญัญา โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย 
  

สวนท่ี ๘ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

  
     ******   ขอ ๑๓๘       เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                           (๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด 
                           (๒) เม่ือคูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือผูรับจางชวงที่
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
                           (๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสญัญา หรือพัสดุที่ซื้อ
หรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ 
                           (๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรอืจาง 
หรือใชโดยผูรับจางชวงที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง
หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓) 
                           ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทํารายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรอื
ผูรับจางชวงทีห่นวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี 
พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดดวย 
                           เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
เปนการกระทาํโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหผูวาราชการจังหวัด
สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน แลวสงชือ่บุคคลนั้นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงชือ่ผูทิ้งงาน
ดังกลาวไปใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผู
ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบยีนดวย 
     ******   ขอ ๑๓๘/๑ เม่ือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงเวียนรายชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการตาง ๆ 
ทราบแลว ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบและหาม
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงาน เวนแตจะไดรับการแจงเวียนเพิกถอน
การเปนผูทิ้งงาน 
               การหามหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่กอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคแรก ใหใช
บังคบักับบุคคลตามขอ ๑๓๘/๕ วรรคสอง และวรรคสามดวย 
               บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนด
ในสวนน้ี ใหบุคคลดงักลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แต
ถาผลการพิจารณาตอผูวาราชการจังหวัดไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงานใหหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสทิธิ
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ไดรับการคัดเลือกหรือยกเลกิการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลง
นามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูวาราชการจังหวัด เวนแตในกรณีที่หัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอยางยิง่  หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไมตัด
รายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสทิธิไดรับการคดัเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดทําการกอนการสัง่การ
ของผูวาราชการจังหวัดก็ได 
     ******   ขอ ๑๓๘/๒  ในกรณีการจางทีป่รึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบ
แลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยางรายแรง ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน 
               การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๓๘ วรรคสอง 
และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
     ******   ขอ ๑๓๘/๓  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี หากมีเหตุอันควรสงสยัปรากฏในภายหลังวา
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน 
ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาว
สมควรเปนผูทิง้งานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสงสัยไปยังผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานทีถู่กสงสยัทราบ พรอมทั้งใหชีแ้จงรายละเอยีดขอเท็จจริงภายในเวลาทีห่นวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
               เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่
ถูกสงสยัตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทํารายงาน
ไปยังผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการ
จังหวัดวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม 
               หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสยั ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหถือ
วามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการ
กระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอผูวาราชการ
จังหวัด พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูน้ันเปนผูทิ้งงาน 
               การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสามใหนํา
ความในขอ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
     ******   ขอ ๑๓๘/๔  ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหัวหนา
ฝายบริหารของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น หรอืผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตผุลไวในการ
เสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 
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     ******   ขอ ๑๓๘/๕  ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ 
๑๓๘/๓ ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบคุคลดงักลาวเปนผูทิ้งงานดวย 
               ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสัง่ใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ ให
คําสั่งดงักลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่มีหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือ  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับ
หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรอืผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลที่
ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 
               ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ 
ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบคุคลดงักลาวเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั้นดวย 
     ******   ขอ ๑๓๘/๖  เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏขอเทจ็จริง
อันควรสงสยัวามีการกระทําตามขอ ๑๓๘ ขอ ๑๓๘/๒ หรือขอ ๑๓๘/๓ และผูวาราชการจังหวัดยังไมไดรับ
รายงานจากหวัหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ ผูวาราชการจังหวัดอาจเรียกให
ผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริงอันควร
สงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริตมา
ชี้แจงขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัด ทั้งน้ี โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูวาราชการจังหวดัสงสัยไปยังบคุคล
ดังกลาวพรอมทั้งแจงใหบคุคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเทจ็จริงภายในเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด 
แตตองไมนอยกวา ๑๕  วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูวาราชการจังหวัด 
               เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานทีถู่กสงสยัตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว
หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน และให
นําความในขอ ๑๓๘ วรรคสามมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
               หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถกู
สงสัยตามวรรคหนึ่ง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูวาราชการจังหวัดไดกําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหบุคคลดงักลาวเปนผูทิ้งงาน และใหนําความในขอ ๑๓๘ วรรคสามมาใช
บังคบัโดยอนุโลม 
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หมวด ๓ 
การควบคมุและการจาํหนายพัสดุ 

สวนท่ี ๑ 
การยมื 

  
               ขอ ๑๓๙       การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หรือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 
               ขอ ๑๔๐       การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอกัษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลกัเกณฑดังตอไปนี้ 
                           (๑) การใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการยืมจะตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใหยืม 
                           (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึง่รับผิดชอบพัสดุน้ัน แตถายืมไปใชนอกสถานทีห่นวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น 
               ขอ ๑๔๑       ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไปใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคง
สภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุปะเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอยาง
เดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
               ขอ ๑๔๒       การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลอืงของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่อื่น
หรือสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ันเปนการรีบดวน จะดําเนินการ
จัดหาไดไมทันการและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใหยืมมีพัสดุน้ัน ๆ พอที่จะใหยืมไดโดยไม
เปนการเสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกตผูิยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น     ผูใหยืม 
               ขอ ๑๔๓       เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่
ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 
  

สวนท่ี ๒ 
การควบคมุ 

  
การเก็บรักษาพัสดุ 
               ขอ ๑๔๔       พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ไมวาจะไดมาดวยประการใดให
อยูในความควบคุมตามระเบยีบนี้ เวนแตมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือขอกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
               ขอ ๑๔๕       เม่ือเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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                           (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดง
รายการตามตัวอยางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชหีรือทะเบียนไว
ประกอบรายการดวย 
                           สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนดิในบัญชีเดียวกันก็
ได 
                           (๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 
  
การเบิก-จายพัสดุ 
               ขอ ๑๔๖       การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นให
หัวหนาหนวยงานที่ตองใชพัสดุน้ันเปนผูเบิก 
               ใหหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพสัดุเปนผูสั่งจายพสัดุ แลวแตกรณี 
               ขอ ๑๔๗       ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) 
แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
  
การตรวจสอบพสัดุประจาํป 
               ขอ ๑๔๘       กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งเจาหนาที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึง่มิใชเจาหนาที่พัสดุคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอนจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภททีค่งเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 
               ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการ
ตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 
               เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลวใหสงสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ ชุด 
     **        ขอ ๑๔๙       เม่ือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับ
รายงานดังกลาวตามขอ ๑๔๘ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชใน
ราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๘ และ
ขอ ๒๙ มาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
               ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของตอไป 
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สวนท่ี ๓ 
การจําหนาย 

  
               ขอ ๑๕๐       หลังจากการตรวจสอบแลว พสัดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี้ 
                           (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาด
แลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมรีาคา
ซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวธีิตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
               การขายใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่น ซึง่มี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกศุล 
ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
                           (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
                           (๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น 
หนวยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบญัญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน
ดวย 
                           (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นกําหนด 
               การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่หัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งการ 
               ขอ ๑๕๑       เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงนิชวยเหลอื แลวแตกรณี 
  
การจําหนายเปนสูญ 
               ขอ ๑๕๒       ในกรณีที่พัสดุสญูไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ
ชดใชตามหลักเกณฑเรื่องความรับผิดทางแพง หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๐ ให
จําหนายพัสดุน้ันเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                           (๑) ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
                           (๒) ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปน   ผูพิจารณาอนุมัติ 
  
การลงจายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 
               ขอ ๑๕๓       เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๕๐ หรือขอ ๑๕๒ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจาย
พัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณ ีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุน้ัน 
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               สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดดวย 
               ขอ ๑๕๔       ในกรณีที่พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๔๘ และไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑเรื่องความรับผิดทางแพง หรือระเบียบนี้ โดยอนุโลมแลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลวถาหลักเกณฑความ
รับผิดชอบของขาราชการสวนทองถิ่นในทางแพงมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ใหดําเนินการตามขอ ๑๕๐ ขอ 
๑๕๒ และขอ ๑๕๓ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

  
     ******   ขอ ๑๕๕       การใหบุคคล ใดไดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
จังหวัดหรือสภาเทศบาล แลวแตกรณี และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ 
               ขอ ๑๕๖       ผูเชาพัสดุประเภทที่ดินหรือสิง่กอสรางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นทีป่ระสงคจะนําสิทธิการเชาพัสดุดังกลาวไปกอหนี้ผูกพันใด ๆ ใหหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นพิจารณา ดังนี้ 
                           (๑) เหตุผลความจําเปนของผูเชา 
                           (๒) การกระทําดังกลาว หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมิไดเสียประโยชน 
                     เม่ือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ใหรายงานเสนอผูวา
ราชการจังหวดัเปนผูอนุมัติ 
               ขอ ๑๕๗       การตอเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนสวนใดสวนหนึ่งในพัสดุของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น ประเภทอาคารหรือสวนประกอบ ซึง่เปนสวนเล็กนอยเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง 
แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอคัคภียั การสาธารณสุข การรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง 
การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเปนผูอนมัุติ 
  
  

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

  
     ******   ขอ ๑๕๘       ในระหวางที่ยงัไมไดต้ังศูนยขอมูลที่ปรึกษา ตามขอ ๖๗ ใหยกเวนไมนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับศูนยขอมลูที่ปรึกษามาใชบังคับกบัการดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวใน
หมวด ๒ สวนที่ ๓ และใหดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทยตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่ปรึกษา
ตางประเทศโดยอนุโลม 
               ขอ ๑๕๙       รายชื่อผูทิง้งานที่มีอยูกอนระเบียบน้ีใชบังคบั ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบนี้ดวย 
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               สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลา  ที่กําหนด หรือคูสัญญาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไมปฏบิัติตามสัญญา
ขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบน้ีจะใชบังคับ ให
พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม 
               ขอ ๑๖๐       การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับ
น้ีใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน
น้ันและใหถือวาไมขัดหรือแยงกับระเบยีบนี ้สําหรับขั้นตอนตอไปใหปฏิบัติตามความในระเบียบน้ี 
  
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ 
  
                                         พลตํารวจเอก        เภา สารสิน 
                                                                 (เภา สารสิน) 
                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  
  
  
  
--------------------------------------------------------- 
*               แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
**              แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ 
***           แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
****           แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
*****          แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
******         แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
*******       แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ บังคบัใชต้ังแตวันที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
 
  
 


