เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยการพัสดุ ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุ ง เทพมหานครโดยความเห็ น ชอบของสภากรุ ง เทพมหานคร
จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยาม คําวา “หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” ในขอ ๕ แหงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
““หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หรือขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งจากปลัดกรุงเทพมหานครใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี”
ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยาม คําวา “โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” “ผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน” “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” “เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติ” และ “งานกอสรางสาธารณูปโภค” ในขอ ๕ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังตอไปนี้
““โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือองคกร
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของกรุงเทพมหานคร หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองาน
เพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกหนวยงานใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแกหนวยงานนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยงานนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยงานนั้นในคราว
เดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ ๒๕ ในกิจการ
นั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
หนวยงานนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน
หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยงานนั้น
ในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอหนวยงาน ไมวาจะกระทําโดย
การสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวาง
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใด
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อให
เกิดความไดเปรียบหนวยงานโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตามขอ ๓๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๔๖ คณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข อ ๘๒ คณะกรรมการดํ า เนิ น การจ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข อ ๙๗
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ ๑๐๐ หรือผูวาจางในกรณี
การจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๑ (๒)
“งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการทาง การประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดินใตพื้นดิน
หรือเหนือพื้นดิน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘ และขอ ๙ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามขอบัญญัตินี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือ
เสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย ตามกฎหมาย
ที่กรุงเทพมหานครนํามาบังคับอยูในขณะนั้นโดยอนุโลม หรือตามกฎหมายเฉพาะของกรุงเทพมหานคร
ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ถา การกระทํา มีเ จตนาทุจ ริ ต หรื อ เป นเหตุใ หก รุ งเทพมหานครเสีย หายอย า งร า ยแรง
ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ หรือใหเลิกจาง แลวแตกรณี
(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหกรุงเทพมหานครเสียหายแต ไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ํ า
ตัดเงินเดือนหรือตัดคาจาง
(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหกรุงเทพมหานครเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑ หรือวากลาว
ตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายในทางแพงและระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งกรุงเทพมหานครนํามาใชบังคับหรือความรับผิดทางอาญา
(ถามี)
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูซึ่ง
ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักการคลัง ที่ปรึกษากฎหมาย
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและคดี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ผูแทนสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด แหงละ ๑ คน ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือ
เชิญมาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งอีกไมเกิน ๓ คน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองระบบการคลัง เปนกรรมการและเลขานุการ กับใหคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุแตงตั้งผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ง ผู วา ราชการกรุ ง เทพมหานครแต งตั้ ง มีว าระอยูใ นตํา แหน ง คราวละ ๒ ป
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความใน (๗) ของขอ ๑๐ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๗) กําหนดอัตรารอยละของราคาตามขอ ๑๔ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑)”
ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ของขอ ๑๐ แหงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
“(๑๒) พิจารณารายงานการจางตามขอ ๗๗ วรรคสอง
(๑๓) กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ ๘๖
(๑๔) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับตามขอ ๑๒๘
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหหนวยงานรีบดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผน และตามขั้นตอนของขอบัญญัตินี้ในสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี
เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว
การจั ดหาโดยวิ ธี ส อบราคาและวิ ธี ประกวดราคา ใหห น ว ยงานวางแผนในการจั ด หาและ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย”
ขอ ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๓/๑ ขอ ๑๓/๒ ขอ ๑๓/๓ ขอ ๑๓/๔ ขอ ๑๓/๕
และขอ ๑๓/๖ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
“ขอ ๑๓/๑ การจัดหาพัสดุตามขอบัญญัตินี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน
ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ
พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๓/๒ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๓/๑ ใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุม
งานของกรุงเทพมหานครในแตละครั้ง
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคา
ตามขอ ๕๐ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๗๙ และขอ ๘๓ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวกอนการเปดซอง
ขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน
ขอ ๑๓/๓ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ
๑๓/๒ วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ
แยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และ
ในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

(๔) เอกสารอื่นตามที่หนวยงานกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ขอบัญญัตินี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ ๘๑ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซอง
ดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๓/๒
วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคา หรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทาํ การของหนวยงานโดยพลัน และถาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ให
เจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย
ขอ ๑๓/๔ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม
ขอ ๑๓/๒ วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกราย
ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงให
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เพราะ
เหตุเ ปน ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน รวมกั น อาจอุ ท ธรณคํ า สั่ง ดังกล า วต อ ปลั ดกรุง เทพมหานคร
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง พรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
พรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกรุงเทพมหานครใหถือเปนที่สุด
สําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวใหคณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุทราบดวย
การยื่นอุทธรณตามวรรคสองยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวาการขยาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ใหปลัด
กรุงเทพมหานครมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
ขอ ๑๓/๕ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม
ขอ ๑๓/๒ วรรคสอง และตามขอ ๑๓๙ แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ทํ า การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า ว หากเชื่ อ ได ว า มี ก ารกระทํ า อั น เป น การขั ด ขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือ
การจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่
ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของกรุงเทพมหานครและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ
๑๓๙/๔ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได
ใหนําความในขอ ๑๓/๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๓/๔ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใช กั บ การอุ ท ธรณ ใ นกรณี นี้ โ ดยอนุ โ ลม และให หั ว หน า หน ว ยงานเสนอต อ ปลั ด
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๑๓/๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว
ตามขอ ๑๓/๓ วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น
หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือ ก
ดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๓/๓ วรรคสาม
ใหหัวหนาหนวยงานเสนอตอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความใน
หมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแลว เห็นวา
การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชน
แกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคาประกวดราคา
หรือเสนองานดังกลาวได”
ขอ ๑๐ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๔ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔ ใหหนวยงานใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขาย
พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศหรื อ เป น กิ จ การของคนไทยสามารถเข า แข ง ขั น กั น ในการเสนอราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
(๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว
ให กํ าหนดรายละเอี ยดหรื อคุ ณลั กษณะเฉพาะ หรื อรายการในการก อสร างตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได
(๓) ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต อ งการซื้ อ หรื อ จ า งทํ า ยั ง ไม มี ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการใน
การกอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจาง
ตอไปไดหรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
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(๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแต ๓ รายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีที่พัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวา ๓ ราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตตั้งแต ๓ รายขึ้นไป
หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแต ๓ รายขึ้นไป
ใหหนวยงานระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงาน
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย และใหดําเนินการตาม (๖)
(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต ๓ รายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตั้งแต ๓ รายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคา
สูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ ๕ ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด
หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละ ๓ หรืออัตราที่คณะกรรมการวาดวย
การพัสดุกําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวา ๓ ราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
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เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวา ๓ ราย หรือ
เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพแลวโดยมีผูผลิตนอยกวา ๓ ราย ใหระบุ
ความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้ อ หรื อ การจ า งในกรณี นี้ น อกจากการจ า งก อ สร า ง หากมี ผู เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคา ดังนี้
(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัส ดุ
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่น
ไมเกินรอยละ ๑๐ มาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน
หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ ๗ หรืออัตรา
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น หาก
ตอรองราคาแลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว
ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ ๗ หรืออัตราที่คณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุกําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูง
กวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ ๗ มาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาทีล่ ดลง
สูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ ๕ หรืออัตราที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
กําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจด
ทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่น
ไมเกินรอยละ ๗ ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
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อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละ
๕ หรืออัตราที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
รายนั้น
(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือ
ใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง
ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบ
ใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วัน
ทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้ จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ
ให ถื อ เสมื อ นเป น ผู เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ หรื อ ได รั บ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
(๑๐) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลว แตไมสามารถซื้อ
หรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(๑๑) การซื้อหรือการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แตไมรวมถึง
การจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีที่
ผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเปนกิจการของคนไทยเสนอราคา
สูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละ ๕
ของผูเสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
หรือเปนกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานคร และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกิน
รอยละ ๓ หรืออัตราที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนดตามขอ ๑๐ (๗) ใหซื้อหรือจางจาก
ผูเสนอราคารายนั้น
(๑๒) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวมภาษี
ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี
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(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี
เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑)
การซื้อหรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ เพื่อกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหหนวยงานสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
หรือเปนกิจการของคนไทย ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ใหคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุมีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผูผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แตละราย ถามีลักษณะที่เปนการมี
สวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”
ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น”
ขอ ๑๑ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๕ ข อ ๑๖ ข อ ๑๗ และข อ ๑๘ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ การซื้อหรือการจางกระทําได ๖ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
(๖) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๖ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๘ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
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ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๐ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานของ
ตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกกรุงเทพมหานคร
(๓) เปนพัสดุท่มี ีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของกรุงเทพมหานคร และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(๔) เป น พัส ดุ ที่จํ า เป น ตอ งซื้อ โดยตรงจากต า งประเทศ หรื อ ดํา เนิน การโดยผ า นองค ก าร
ระหวางประเทศ
(๕) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตาม
ชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามขอ ๕๖
(๖) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๗) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๑ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เป น งานจ า งซ อ มพั ส ดุ ที่ จํ า เป น ต อ งถอดตรวจให ท ราบความชํ า รุ ด เสี ย หายก อ นจึ ง จะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟาหรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกกรุงเทพมหานคร
(๔) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของกรุงเทพมหานคร และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)
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(๕) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ สวนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และผูวาราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง หนวยงานอืน่
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย”
ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒๓ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือจางโดย
วิธีพิเศษ กรณีเรงดวน ตามขอ ๒๐ (๒) หรือขอ ๒๑ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่
พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็น
วาจําเปนก็ได”
ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๒๖ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ หนวยงานใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง ให
กระทํ า ได ใ นกรณี ที่ จํ า เป น ต อ งจํ า กั ด เฉพาะผู ที่ มี ค วามสามารถ โดยกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
คัดเลือกประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย”
ขอ ๑๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๙ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๙ ใหหนวยงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ
หรื อ การจ า ง และตรวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ที่ ไ ด ป ระกาศไปแล ว อย า งน อ ย
ทุ ก รอบ ๓ ป โดยปกติ ใ ห ก ระทํ า ภายในเดื อ นแรกของป ง บประมาณ และเมื่ อ ได ท บทวนแล ว
ใหหนวยงานนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมใหคณะกรรมการ
ว า ด ว ยการพั ส ดุ ท ราบโดยเร็ ว แต ต อ งไม น านเกิ น กว า ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หลักเกณฑดังกลาว
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ในกรณีที่หนวยงานใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวเปน
การประจํา ใหหนวยงานนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะ
ขอเลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อ ขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตน มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา โดยใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๒๗ และขอ ๒๘ และโดยปกติจะตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ครบถวนแลว ถาไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะตองชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใช
ตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอทราบดวย
ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัตเิ บื้องตนที่ยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือ
ผูที่ยื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน จะใชสิทธิจากการที่ตน
ไดยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจางที่มีขึ้นกอนหรือ
ในระหวางที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไมได
ในกรณีที่หนวยงานเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง
เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง
ใหหนวยงานแจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน”
ขอ ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๙/๑ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘
“ขอ ๒๙/๑ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหหนวยงานพิจารณาถึงความสามารถในการรับงาน
ของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของหนวยงานดวย
ในกรณีที่หนวยงานใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวแลว
ใหหนวยงานนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึง
ขีดความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนดทั้ง
ในดานบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนตอหนวยงาน”
ขอ ๑๗ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๓ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๓๓ ในการจางกอสรางแตละครั้งหรือการจัดหาอื่นใดที่หนวยงานเห็นวา มีความจําเปน
ตองมีผูควบคุมงานโดยเฉพาะ ใหผูสั่งจางแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรู ความชํานาญทางดานชางหรือ
ด า นอื่ น ใด ตามลั ก ษณะของงานที่ ดํ า เนิ น การนั้ น จากข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจํ า ในสั ง กั ด หรื อ
ขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่น ตามที่ไดรับความยินยอมจากหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนา
สวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางหรืองานจัดหาอื่นใดมีความจําเปนตองใช
ความรู ความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณี จํ า เป น จะต อ งจ า งที่ ป รึ ก ษาเป น ผู ค วบคุ ม งานแทนข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจํ า
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี”
ขอ ๑๘ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๕ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขาย
หรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูสั่งซื้อหรือสั่งจางตามขอ ๒๕
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอน และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน หรือเปนกรณีการจัดซื้อจัดจาง (ยกเวนคาครุภัณฑ) ที่มี
วงเงินครั้งละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการนั้น
ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจาง และเมื่อ
ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบและอนุมัติแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ
โดยอนุโลม”
ขอ ๑๙ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๙ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๙ การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ส อบราคาที่ ป รากฏว า ราคาของผู เ สนอราคาราย
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๓ (๔) หรือขอ ๒๔
(๕) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
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(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไม
เกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลว ไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุด
ในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้น
ไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม”
ขอ ๒๐ ใหยกเลิกความในขอ ๔๑ ขอ ๔๒ และขอ ๔๓ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ ดังนี้
(๑) ป ดประกาศประกวดราคาโดยเป ดเผย ณ ที่ ทํ าการของหน วยงานนั้ น การป ดประกาศ
ดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก
จากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยาน
บุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน และจะตองมิใช
บุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย
(๒) สงใบประกาศประกวดราคาไปที่กองประชาสัมพันธเพื่อปดประกาศที่กองประชาสัมพันธ
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(๓) ส ง ไปประกาศทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของกรุ ง เทพมหานครและ/หรื อ ลงประกาศใน
หนังสือพิมพ
(๔) สงใหกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพร
(๕) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวดราคา
ไปพรอมกันดวย
(๖) สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึงใหจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ
ขอ ๔๒ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และ
จะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มี
อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใดในการใหหรือการขาย
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และจะตองมี
ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวัน
ที่มากกวานั้น ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ในกรณี ที่ มี การขาย ให กํ าหนดราคาพอสมควรกั บค าใช จ ายที่ กรุ งเทพมหานครต องเสี ยไป
ในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
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ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ ๔๓ ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปน
โดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหหนวยงาน
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากหนวยงานเห็นวามีความจําเปนที่จะตองกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิได
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหหนวยงานจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และ
ใหระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย และใหดําเนินการตาม
ขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูท่ีไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวด
ราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียด หรือการชี้สถานที่ เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหหนวยงานพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง การปดการรับ
ซอง และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย”
ขอ ๒๑ ให ย กเลิ ก ความใน (๒) ของข อ ๔๕ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูออกหนังสือค้ําประกัน
ทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย”
ขอ ๒๒ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๔๘ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๔๘ ภายใตบังคับขอ ๔๖ (๑) ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตาม
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ใหเสนอผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อ
ดําเนินการประกวดราคาใหม หากผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี
จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๐ (๗) หรือขอ ๒๑ (๕) แลวแตกรณีก็ได”
ขอ ๒๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕๐ และขอ ๕๑ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕๐ การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหา
ในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวน
และเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจางแบบเหมารวม (Lump
Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคา
ทั่วไป เวนแตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ
(๒) ซองขอเสนอดานราคา
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๒ (ถามี)
ทั้ง นี้ ให กํา หนดวิ ธีก าร ขั้ น ตอน และหลั กเกณฑ ก ารพิจ ารณาไว เป นเงื่ อ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาดวย
ขอ ๕๑ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่
เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ
๔๕ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ โดยถือปฏิบัติตามขอ ๔๖ ในสวนที่ไมขัด
กับการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของหนวยงานมากที่สุด ในกรณีจําเปน
จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว สําหรับรายที่ไมผาน
การพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาและซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง
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ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ใหผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจาง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอย
ดานละ ๑ คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย”
ขอ ๒๔ ใหยกเลิกความในขอ ๕๓ ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหผูสั่งซื้อแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาดใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ ใหเชิญผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๓) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
หรื อ เร ง ด ว น หรื อ เพื่ อ ประโยชน ข องกรุ ง เทพมหานคร ให เ จรจากั บ ผู ข ายรายเดิ ม ตามสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวา
หรือราคาเดิมภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)
เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่กรุงเทพมหานครจะไดรับ
(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอผูสั่งซื้อเพื่อติดตอ
สั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูต
หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผาน
องคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง
เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได
(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคา
ที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
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๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

(๖) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของ
ที่ดินและหรือเจาของสิ่งกอสรางโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๗) ในกรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
ผูสั่งซื้อเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๕๔ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูสั่งจางแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณได หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๒) การจ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษตามข อ ๒๑ (๔) ให เ จรจากั บ ผู รั บ จ า งรายเดิ ม ตามสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวาหรือ
ราคาเดิ ม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ราคาต อ หน ว ยตามสั ญ ญาเดิ ม (ถ า มี ) เพื่ อ ให บั ง เกิ ด ผลประโยชน สู ง สุ ด
ที่กรุงเทพมหานครจะไดรับ
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๑ (๕) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว
ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคา
ในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอผูสั่งจางเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๕๕ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จาง
จากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๒ ไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางตามขอ ๒๕”
ขอ ๒๕ ใหยกเลิกความในขอ ๖๐ และขอ ๖๑ แหงขอ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจ
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาล ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไมเกิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร ไมเกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เกินกวา ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖๑ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาล ไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเกิน
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เกินกวา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
ขอ ๒๖ ให ย กเลิ ก ความใน (๓) ของข อ ๖๓ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-ROM)
ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสารหรือการบอกรับ
เปนสมาชิกอินเทอรเน็ต (INTERNET) เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง
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ขอ ๒๗ ให ย กเลิ ก ความใน (๓) ของข อ ๖๘ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
ผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การหยุ ด งานและสาเหตุ ที่ มี ก ารหยุ ด งานอย า งน อ ย ๒ ฉบั บ เพื่ อ รายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จ
งานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย”
ขอ ๒๘ ใหยกเลิกความในขอ ๖๙ และขอ ๗๐ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๙ การจ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล นอกจากการจ า งที่ ป รึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น การด ว ย
เงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหหนวยงานจางที่ปรึกษาไทย
เปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูล
ที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวย
การพัสดุกําหนด เวนแตขอบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
สําหรับการจางที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
ขอ ๗๐ ภายใตบังคับขอ ๖๙ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยงาน นอกจากการจาง
ที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือ เงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น
จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนคน-เดือน (man-months) ของ
ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง หมด เว น แต ส าขาบริ ก ารหรื อ งานที่ ไ ม อ าจจะจ า งบุ ค ลากรไทยได ให ข ออนุ มั ติ ต อ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ”
ขอ ๒๙ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๗๔ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง
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“ขอ ๗๔ คณะกรรมการตามขอ ๗๓ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอยางนอย ๔ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไป
อยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งผูแทนจากหนวยงานอื่นหรือเชิญผูแทนจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปน
ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษา
ที่ดําเนินการดวยเงินกู ตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ ใหเชิญ
ผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๑ คน”
ขอ ๓๐ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๗๗ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
(๓) เป น การจ า งในกรณี ที่ ท ราบแน ชั ด ว า ผู เ ชี่ ย วชาญในงานที่ จ ะให บ ริ ก ารตามที่ ต อ งการ
มีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือ ก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เป น การจ า งส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ การพาณิ ช ย ข องกรุ ง เทพมหานคร บริ ษั ท
ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย หรือหน วยงานอื่น ใดที่มีกฎหมายหรือมติ คณะรั ฐมนตรี
ใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง
การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกกรุงเทพมหานครและมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาหนวยงานจะตองทํารายงานชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุทราบโดยมิชักชา
แตอ ยางช าตองไม เกิน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดมีก ารจาง ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการพัส ดุ
พิจารณาแลวเห็นวา การจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุมีอํานาจ
แกไขสัญญาการจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ไดและ
ในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ หนวยงานจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวา
สัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อคณะกรรมการวาดวยการพัสดุใหความเห็นชอบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) คณะกรรมการวาดวยการพัสดุจะกําหนดให
หัวหนาหนวยงานทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกิน
วงเงินขั้นสูงที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด”
ขอ ๓๑ ใหยกเลิกความในขอ ๘๕ และขอ ๘๖ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘๕ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเกิน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เกินกวา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๘๖ อัตราคาจางที่ปรึกษา ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่หนวยงาน
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน (man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ
เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
(ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของคาจาง
ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไป
นั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อกรุงเทพมหานครไดหักเงินที่ไดจาย
ลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวใน
สัญญาดวย
สํา หรับ การจ า งสว นราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ การพาณิช ยข องกรุ งเทพมหานคร หรื อ บริษั ท
ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของคาจาง
ตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได”
ขอ ๓๒ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๐๘ แห ง ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

“ขอ ๑๐๘ การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก หั ว หน า สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เกินกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
ขอ ๓๓ ใหยกเลิกความในวรรคหกของขอ ๑๒๖ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“บรรดาสรรพเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญาหรือประกอบสัญญา ใหผูขายหรือผูรับจางแปล
เอกสารใหเปนภาษาไทยเฉพาะในสวนที่เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในรายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะหรือเอกสารดานเทคนิคที่ไดกําหนดไวในประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา แลวแตกรณี โดย
ใหมีผูรับรองความถูกตองการแปลเอกสารเปนภาษาไทย ใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนผูรับรองความ
ถูกตองแปลเปนภาษาไทย”
ขอ ๓๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒๗ และขอ ๑๒๘ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒๗ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน โดยไมตองทํา
เปนสัญญาตามขอ ๑๒๖ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจในการสั่งจัดหา
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
ตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางซึ่งใช
วิธีดําเนินการตามขอ ๓๕ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
ขอ ๑๒๘ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษา ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจาง
ซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท
สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดคาปรับเปนรายวันเกินกวาอัตรารอยละ
๐.๒๕ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากหนวยงานเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือ
จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสามในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูมีอํานาจในการสั่งจัดหา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การที่คูสัญญาของกรุงเทพมหานครจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจรหรือ
ความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสง
มอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคา ติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือ ทดลอง
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหหนวยงานรีบแจงการเรียกคาปรับ
ตามสัญญา หรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานบอกสงวนสิทธิ
การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ขอ ๓๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓๕ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓๕ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอกรุงเทพมหานครหรือ
กอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามตั ว อย า งที่ ค ณะกรรมการว า ด ว ย
การพัสดุกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศที่มี
หลักฐานดี และผูวาราชการกรุงเทพมหานครเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง”
ขอ ๓๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๑๓๘ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับ
ภายในกําหนดเวลาขางตน ใหหัวหนาหนวยงานรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือ
คูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย”
ขอ ๓๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓๙ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

“ขอ ๑๓๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานตามที่ไดกําหนดไว
ในหมวดนี้
หามหนวยงานกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจง
เวียนชื่อแลว เวนแตผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะสั่งเพิกถอนการเปนผูท้งิ งาน
การหามหนวยงานกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ
๑๓๙/๕ วรรคสอง และวรรคสามดวย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดใน
สวนนี้ ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยงานได แตถาผลการพิจารณาตอมา
ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครได สั่ ง ให บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น เป น ผู ทิ้ ง งาน ให ป ลั ด
กรุงเทพมหานครตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปด
ซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํา
กอนการสั่งการของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เวนแตในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออก
จากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนอ
งาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได”
ขอ ๓๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๓๙/๑ ขอ ๑๓๙/๒ ขอ ๑๓๙/๓ ขอ ๑๓๙/๔ และ
ขอ ๑๓๙/๕ แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
“ขอ ๑๓๙/๑ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของกรุงเทพมหานครหรือผูรับจางชวงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตใหรับชวง
งานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใชโดย
ผูรับจางชวงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐาน หรือไม
ครบถวนตาม (๓)
ใหหัวหนาหนวยงานทํารายงานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่
ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตใหรับชวง
งานไดเปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัด
กรุงเทพมหานครดวย
เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปน
การกระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
สงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุเพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาผูทิ้งงาน
ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
กําหนด หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน
ใหปลัดกรุงเทพมหานครรายงานไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุเพื่อพิจารณาดวย
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของคณะกรรมการวา
ดวยการพัสดุตามวรรคสามและวรรคสี่แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครทราบและแจงสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทาง
ไปรษณียลงทะเบียนดวย
ขอ ๑๓๙/๒ ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
กรุงเทพมหานครอยางรายแรง ใหหัวหนาหนวยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้น
เปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๓๙/๑ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ขอ ๑๓๙/๓ ในการจัดหาพัสดุตามขอบัญญัตินี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน
หรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่กรุงเทพมหานครสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย
ทราบ พร อมทั้งใหชี้แ จงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่กรุ งเทพมหานครกําหนด แตตองไม
นอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยงาน
เมื่อหนวยงานไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว
ให หั วหน า หน วยงานทํ า รายงานไปยั งปลั ด กรุง เทพมหานคร พร อ มทั้ ง เสนอความเห็ น ของตนเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของปลัดกรุงเทพมหานครวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือ
วามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทํา
โดยไมสุจริต ใหหัวหนาหนวยงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให
ผูนั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสาม ใหนําความ
ในขอ ๑๓๙/๑ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓๙/๔ ในกรณีที่ ผูเสนอราคาหรื อ ผู เสนองานที่ รวมกระทํา การอันเปน การขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดั ง กล า วได ใ ห ค วามร ว มมื อ เป น ประโยชน ต อ การพิ จ ารณาของกรุ ง เทพมหานคร ให ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได
โดยแสดงเหตุผลไวในการสั่งการ
ขอ ๑๓๙/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๙/๑ ขอ ๑๓๙/๒ หรือ
ขอ ๑๓๙/๓ ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสั่งใหบุคคลดังกลาวเปน
ผูทิ้งงานดวย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๙/๑ ขอ ๑๓๙/๒ หรือขอ ๑๓๙/๓
ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๓๙/๑ ขอ ๑๓๙/๒ หรือขอ
๑๓๙/๓ ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นดวย”
ขอ ๓๙ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๕๐ แห ง ข อ บั ญญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕๐ เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๔๙ และปรากฏวามีพัสดุ
ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
หาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๓๑ และขอ ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต
กรณี ที่ เ ห็ น ได อ ย า งชั ด เจนว า เป น การเสื่ อ มสภาพเนื่ อ งมาจากการใช ง านตามปกติ ห รื อ สู ญ ไปตาม
ธรรมชาติ ใหปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป”
ขอ ๔๐ ใหยกเลิ กความในขอ ๑๕๔ แห งขอ บัญญั ติกรุ งเทพมหานคร เรื่อ ง การพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕๔ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ
ชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๑ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนผูพิจารณาอนุมัติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๔ ง

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูพิจารณาอนุมัติ”
ขอ ๔๑ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๕๖ แห ง ขอ บั ญ ญั ติก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง การพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕๖ ในกรณีที่พัสดุของหนวยงานเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๔๙ และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งกรุงเทพมหานครนํามาใชบังคับ หรือดําเนินการตามขอ ๑๕๐ แหงขอบัญญัตินี้
โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะให
ดําเนินการตามขอ ๑๕๑ ขอ ๑๕๓ ขอ ๑๕๔ และขอ ๑๕๕ โดยอนุโลม”
ขอ ๔๒ ใหหนวยงานปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๓/๒ ขอ ๑๓/๓ ขอ ๑๓/๔ และขอ
๑๓/๖ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ แตในระหวางระยะเวลาที่ยังไมได
ปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๓/๒ ขอ ๑๓/๓ ขอ ๑๓/๔ และขอ ๑๓/๖ ใหการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๔๓ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหดําเนินการตอไปตามขอบัญญัติที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวา
จะสามารถดําเนินการตามขอบัญญัตินี้ได
ขอ ๔๔ รายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานที่ มี อ ยู ก อ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ว า เป น ผู ทิ้ ง งานตาม
ขอบัญญัตินี้ดวย สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ขอบัญญัตินี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตาม
ขอบัญญัติที่ใชบังคับอยูเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เพื่อใหการดําเนินการ
จัดหาพัสดุของกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนมีมาตรการในการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา อันจะทําใหการซื้อ
การจางเปนไปโดยเปดเผย มีความโปรงใส และเปนธรรม ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖)
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้

