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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อใหการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกัน และเกิดความคุม คา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
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(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและหนังสือสั่งการอื่นใด ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการตีความวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ
ในวรรคหนึ่งใหผูวาราชการจังหวัด และอาจแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวยผูแ ทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่ตีความและวินิจฉัยปญหา
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หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยน การเชา
การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น การจางที่ปรึกษา และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือ
สามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสาธารณสุข เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานการศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และควบคุมงาน และการวิจัย
“เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแตกรณี
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“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว
ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ
ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู
ในประเทศไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาไทยหรือที่ปรึกษาตางประเทศ แลวแตกรณี
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
“ที่ปรึกษาตางประเทศ” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มิใชที่ปรึกษาไทย
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และพนักงานสวนตําบล
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเทากอง
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
แลวแตกรณี
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“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่นของรัฐ
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับ
แตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือจากตางประเทศ และ
โครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือในประเทศ
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือ
เขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจาํ กัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เปนหุน สวนในหางหุน สวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปน ผูถือหุน รายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนิน งานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
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นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน
หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือ
ผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท มหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา หรือผูเสนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันราคาอยางเปน ธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดง
เอกสารอัน เปน เท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชน
ในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายหนึ่งรายใดเปนผูมสี ิทธิทําสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา
อยางเปน ธรรม หรือเพื่อ ใหเกิดความไดเปรียบองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมิใชเปน ไปในทาง
การประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุม งานกอสรางอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร โดยวิธีคัดเลือกแบบ
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จํากัดขอกําหนด หรือผูวาจางในกรณีการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
โดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๔๕ (๒)
“งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับ
การประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ
ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใ ชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งดําเนิน การเกี่ยวกับการพัสดุ
โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงินนอกงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในกรณี ที่ ใ นระเบี ย บ
ไม ได กํา หนดไว กรมสง เสริ ม การปกครองทอ งถิ่ น อาจใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ถือ ปฏิ บั ติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ โดยอนุโลม
ขอ ๗ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใด
ใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการ
จัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบ
อํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการเงินกูหรือโครงการชวยเหลือ
ในประเทศ ผูมีอํานาจตามระเบียบนี้จะแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ
และมอบหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
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การมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม ใหแนบหนังสือการมอบอํานาจประกอบการเบิกจายเงิน
ทุกครั้ง
ขอ ๘ การจัดหาพัสดุภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
หากมีเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ไดทําไวกับแหลงเงินกูหรือแหลงเงินชวยเหลือ แตกตางจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ก็ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงนั้นได ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
หมวด ๒
หลักการจัดหาพัสดุ
ขอ ๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดหาพัสดุ ตามหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) ความคุมคาในการใชจายเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดหาพัสดุโดยคํานึงถึงตนทุน
ของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน คุณภาพ และประโยชนระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ วัตถุ ประสงค ใ นการใชพั สดุเ ปน เหตุ ใ หต องคํ านึง ถึงคุ ณภาพและการดู แลรั กษา
หรือการใชประโยชนจากพัสดุเปนสําคัญ หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ใหสามารถจัดหาพัสดุได
โดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลในการดําเนินการใหชัดเจน
(๒) ความโปรงใส องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดหาพัสดุในแตละขั้นตอน
อยางเปดเผย มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน พรอมที่จะรับการตรวจสอบ และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกัน
อยางเปนธรรม ทั้งนี้ ผลการจัดหาพัสดุตองมีการประกาศใหสาธารณชนทราบเปนการทั่วไปดวย
(๓) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการวางแผน
และเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ ดําเนิน การจัดหาพัสดุที่เปนประโยชนตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มากที่สุด โดยที่คูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองไดรับความเปน ธรรม
และมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุประจําปเพื่อปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นดวย
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(๔) ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ และทุกแผนงานที่ไดใชเงินงบประมาณไป นอกจากนี้จะตองมีการเปดเผยขอมูล
ในการจัดหาพัสดุแตละครั้งที่ไดดําเนิน การตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนไดพัสดุนั้น มาเพื่อประโยชน
ในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
หมวด ๓
การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ
ขอ ๑๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในระยะเวลาหนึ่งปงบประมาณ
เป น การล ว งหน า ให ส อดคล อ งกับ แผนการใช จ า ยเงิ น ประจํ า ป งบประมาณโดยแผนงานดั ง กล า ว
ควรประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสดุ
(๒) รายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จาง
(๓) ลําดับความสําคัญในการคํานวณความตองการและการเตรียมจัดสรรพัสดุ
(๔) กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุหรืองานที่จาง
(๕) ประมาณคาใชจายสําหรับการบริการหลังการขาย และการบํารุงรักษาพัสดุ (ถามี)
(๖) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะจางที่ปรึกษา
(๗) ประโยชนหรือผลสําเร็จของงานในการจางที่ปรึกษา (ถามี)
แผนงานดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแผนอาจทําไดตามความจําเปน
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนงาน
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา
ขอ ๑๑ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีในแตละครั้ง นอกจากการซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง
ตามขอ ๑๒ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางในสวนแรก เพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถิ่นดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อหรือจางครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงานในการจัดหา
พัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณหรือสมมติฐานในการกําหนดราคาพื้นฐานที่ใชประมาณวา
จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัดของกรรมการทุกคน
ที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนั้น
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือการจาง
โดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได ใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
ขอ ๑๒ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในสวนแรก
เพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถิ่นดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงานในการจัดหาพัสดุ
ประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ การระบุบริเวณหรือสถานที่และจํานวน
เนื้อที่ที่ตองการ รวมถึงแผนงานในการกอสรางและหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางพรอมดวยระยะเวลาแลวเสร็จ
(๓) ราคาประเมินลาสุดของทางราชการ
(๔) ราคาซื้อขายที่ดิน และหรือสิ่งกอ สรางบริเ วณใกลเคีย งที่ดิน ที่จะซื้อ ในชวงระยะเวลา
กอนที่จะซื้อที่ดินนั้นไมเกินหกเดือน ประมาณ ๓ ราย (ถามี)

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ ที่จะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ การออกประกาศ
สอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัดของกรรมการทุกคนที่ดําเนินการ
จัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางครั้งนั้น
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง
ขอ ๑๓ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาทุกวิธีในแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบ
ใหมีการจัดทําบัน ทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาในสวนแรก เพื่อขออนุมัติผูบริหารทองถิ่น
ดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปน ในการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ แผนงาน
ในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา หรือขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียด
เทาที่จําเปน
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ และวงเงินงบประมาณคากอสราง (ถามี)
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิธีที่จะจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการจางที่ปรึกษา
การออกหนังสือเชิญชวนหรือการประกาศเชิญชวน รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัดของกรรมการทุกคน
ที่ดําเนินการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น
ขอ ๑๔ ภายหลังจากที่ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง หรือจางที่ปรึกษา
ตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลว ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือคณะกรรมการที่ผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งในครั้งนั้น ดําเนินการตามวิธีการจัดซื้อ จัดจางหรือวิธีการจางที่ปรึกษานั้นตอไปได
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษาในครั้งนั้นแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือการจางที่ปรึกษาในสวนที่สอง
เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นรับทราบ โดยใหมีรายการดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๑) เอกสารการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือประกาศเชิญชวน แลวแตกรณี
(๒) หลักฐานการเผยแพรและปดประกาศการจัดซื้อ จัดจางหรือประกาศ การจางที่ปรึกษาในครั้งนั้น
(๓) ชื่อและที่อยูของผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือผูใหบริการ ที่เขาแขงขันทุกราย
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือผูใหบริการ
ที่เขาแขงขันทุกราย รวมทั้งผลการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ตลอดจนเอกสารพรอมเหตุผล
ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเหลานี้
(๕) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ การขาดคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคา ผู เ สนองานหรื อ
ผูใหบริการที่เขาแขงขันทุกราย นอกเหนือจาก (๓) และ (๔)
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกและสรุปผล รวมทั้งเงื่อนไขสําคัญที่กําหนด
ในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกพรอมเหตุผลประกอบ
(๗) เอกสารหรือหลักฐานในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
(๘) หลักการและรายละเอียดในการจัดทําสัญญาและการเตรียมการจายเงินตามงวดสัญญา
(๙) หลักการและรายละเอียดในการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน
(๑๐) รายงานหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือการจาง
ที่ปรึกษาในสวนแรกตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี และในสวนที่สองตามวรรคสอง
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบบันทึกรายงานดังกลาวไวไมนอยกวาสองป นับตั้งแตการตรวจรับพัสดุ
ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปดเผยขอมูล
หมวด ๔
กระบวนการจัดหาพัสดุ
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๕ การจัดหาพัสดุมี ๖ ประเภท ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๑) การจัดทําเอง
(๒) การซื้อ
(๓) การจาง
(๔) การจางที่ปรึกษา
(๕) การแลกเปลี่ยน
(๖) การเชา
ขอ ๑๖ การติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูจัดหาพัสดุ กับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือคูสัญญา ใหทําหลักฐานไวเปนหนังสือ
ในการจัดหาพัสดุ หากมีการสั่งการจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้น ไปดวยวาจาเกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หรือคณะกรรมการที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
ในครั้งนั้น ทําบันทึกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ แลวแตกรณี
ขอ ๑๗ การไดมาซึ่งพัสดุ หรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ กฎหมายกํา หนดไวเปน การเฉพาะ ใหถือปฏิบั ติโดยอนุโลม
ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ ๑๘ ในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ และการจางที่ปรึกษาในแตละครั้ง ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติต รวจสอบคุ ณ สมบั ติข องผู เ สนอราคาหรื อ ผู เ สนองานที่ เป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกัน พรอมทั้งบันทึกการตรวจสอบไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ จัดจางหรือ
การจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๔ ดวย
หลักเกณฑและแนวทางในการตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
การสนับสนุนการใชพัสดุของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และการสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุน การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้
ใหก รมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น มีอํา นาจกํา หนดมาตรฐานหรื อหลั กเกณฑ เพื่ อ ให เป น ไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาว

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๐ ในการจัดหาพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดหาพัสดุตามมาตรฐานพัสดุ
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยจะมีการประกาศแจงเวียนมาตรฐานพัสดุใ หองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบเปนระยะ ๆ
สวนที่ ๒
การจัดทําเอง
ขอ ๒๑ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําพัสดุเอง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
ผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติ
และหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดใหมี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําโดยเฉพาะอยูแลว
สวนที่ ๓
การซื้อการจาง
วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ ๒๒ การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) วิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ แลวแตกรณี
(๕) วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕
การซื้อหรือการจางทั้ง ๕ วิธีดังกลาว สามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ
หรือหนวยงานของตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๓) เปนพัสดุที่มีความตองการซื้อเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) เปน พัส ดุที่จําเปน ตอ งซื้อโดยตรงจากตา งประเทศ หรือดํ าเนิน การโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
(๕) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ เชน อะไหลทุกประเภท รถประจําตําแหนง เปนตน
(๖) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๗) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๔ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เปน งานจา งซอ มพั สดุที่ จํา เปน ตอ งถอดตรวจ ใหท ราบความชํารุ ดเสียหายเสีย กอ น
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๔) เปนงานที่มีความตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่น
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับวิธีซื้อหรือวิธีจาง
ขอ ๒๖ การซื้อหรื อการจางโดยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา ถ าผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจา ง
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใ ด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได เวนแตการแบงซื้อ
แบงจางวัสดุที่งายตอการเนาเสีย หรือโดยสภาพไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจาง
จะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง
ขอ ๒๗ ในการซื้อหรือการจางสําหรับกรณีที่จําเปนตองคัดเลือกผูที่มีความสามารถเปนการเฉพาะ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง โดยกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งบันทึกการคัดเลือกไวในบันทึก
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๔ ดวย
หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง
ขอ ๒๘ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง
(๘) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอผูบริหารทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๙ คณะกรรมการตามขอ ๒๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๓
หรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น ๆ ถาประธานกรรมการ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน
สําหรับการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
แตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้น
และมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ตามขอเสนอของชุมชน หรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวม
เปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปน กรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
เปน กรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา หรือ แตง ตั้งผู ที่เป น กรรมการเปดซองสอบราคาหรื อ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการทุ กคณะ เวน แตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้ ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา
หรือพนักงานอื่นของรัฐ คนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยให
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๓๐ ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแลว
ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา ปฏิบัติหนาที่ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด แลวรายงานประธานกรรมการ
ซึ่งผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป เวนแตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะพิจารณาผล
ไดตอเมื่อมีประธานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นเขารวมพิจารณาดวย
ขอ ๓๑ ในการประชุม ปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกัน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่ง
ในการลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง
ใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ผูควบคุมงานจางกอสราง
ขอ ๓๒ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งผูควบคุม งานที่มีความรู
ความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา
หรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัดอื่น
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น ๆ ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสราง
มีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนพนักงานสวนทองถิ่น หรือขาราชการ
หรือลูกจางประจําหรือพนักงานอื่นของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามขอ ๓๙ - ขอ ๕๕ แลวแตกรณี
การจางที่ปรึกษาใหความเห็นในการซื้อหรือจาง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๓๓ ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณา
เปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่นที่จะวาจางที่ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณา
ในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยการดําเนินการจางใหถือปฏิบัติ
ตามขอ ๓๙ - ขอ ๕๕ แลวแตกรณี
วิธีดําเนินการซื้อหรือจาง
ขอ ๓๔ วิธีดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาวิธีพิเศษ
และวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
เอกสารประกวดราคาใหจัดทําตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนด หรือ
ตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปน ตองมีข อความหรือรายการแตกตางไปจากที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด หรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ให
กระทําได เวนแตผูบริหารทองถิ่นเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสาร
ประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การซื้อหรือการจางที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซอน หรือมีวงเงินสูงเกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวยผูทรงวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
ในดานนั้น เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคา กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายละเอียด
ของงานกอสราง
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๓๕ อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธีจากเงินรายได ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๓๖ นอกจากวิธีพิเศษตามขอ ๓๗ และวิธีกรณีพิเศษตามขอ ๓๘ การสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูภายในประเทศ หรือเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากตางประเทศทั้งหมด
หรือบางสวนใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
ก. องคการบริหารสวนจังหวัด
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ข. 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) เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี
(ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค. องคการบริหารสวนตําบล
(๑) องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบคณะผูบริหาร
(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) คณะผูบริหาร เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) นายอําเภอ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) นายอําเภอ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๓๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูภายในประเทศ
หรือเงิน ชวยเหลือหรือเงิน กูจากตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวนใหเปน อํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
ก. องคการบริหารสวนจังหวัด
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข. 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

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง
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(๒) เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี
(ก) นายกเทศมนตรี ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ผูวาราชการจังหวัด เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค. องคการบริหารสวนตําบล
(๑) องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบคณะผูบริหาร
(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) คณะผูบริหาร เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) นายอําเภอ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) นายอําเภอ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๓๘ การสั่ ง ซื้อ หรื อ สั่ งจ า งโดยวิ ธี ก รณี พิเ ศษ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สั่ ง ซื้ อ หรือ สั่ ง จ า ง
โดยไมจํากัดวงเงิน
สวนที่ ๔
หลักเกณฑการจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษาไทย
ขอ ๓๙ การจางที่ปรึกษาไทยที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงิน
ชวยเหลือหรือเงินกูจากตางประเทศที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลักในการดําเนินงาน เวนแตไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
ที่จดทะเบียนอยูกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย ในกรณีมีที่ปรึกษาไทยแตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจาง
ที่ปรึกษาไทย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จางที่ปรึกษาตางประเทศไดโดยจัดทําบัน ทึกรายงาน
กระบวนการจางที่ปรึกษาตางประเทศแสดงเหตุผลความจําเปนไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด เวนแต ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง
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การจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ขอ ๔๐ ภายใตบังคับขอ ๓๖ การจางที่ปรึกษาตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจาง
โดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคนที่ปฏิบัติงาน
ตอเดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยได ใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น จัด ทํ า บัน ทึ กรายงานกระบวนการจ า งที่ ป รึ กษาแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เป น ไว
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ ๔๑ การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป กระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอ
เขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ
ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยราย
กอนก็ได
สําหรับการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร กระทําได ๔ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลง ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๒
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๓
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๔
(๔) วิธีพิเศษ ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๕
การจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดังกลาว สามารถดําเนิน การดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๔๒ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุม งานกอสรางอาคารโดยวิธีตกลง ไดแ ก
การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบ หรือเคยเห็นความสามารถแลว
และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ
ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๓ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีคัดเลือก ไดแก
การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
จะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุดเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับ
การกอสรางอาคารที่มวี งเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๔ การจ างที่ ป รึ กษาด า นออกแบบและควบคุ ม งานก อสร า งอาคารโดยวิ ธี คัด เลื อ ก
แบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการ
ดําเนิน การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดจะพิจารณาคัดเลือกผูใ หบริการที่เปน นิติบุคคล
โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํา
และไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ
เพื่ อ ดํา เนิน การว า จา งต อไป ทั้ ง นี้ ให ใ ช กับ การก อสร า งอาคารที่ มีว งเงิ น งบประมาณคา ก อสร า ง
ตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๕ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุม งานกอสรางอาคารโดยวิธีพิเ ศษมี ๒
ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจาง ไดแก การจางในกรณีที่มีความจําเปน เรงดวนหรือความมั่น คงของชาติ
หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือความมั่นคงของประเทศชาติ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการ
รายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแ ก การวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเ ศษ
เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย พิพิธภัณฑ หรืองานออกแบบ
อาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬา ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบ
โดยวิธีประกวดแบบ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
ขอ ๔๖ ในการดําเนิน การจางที่ปรึ กษาดานทั่วไปแตละครั้ง ใหผูบริหารทองถิ่น แตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ขอ ๔๗ คณะกรรมการตามขอ ๔๖ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอยางนอยสี่คน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๖
หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือบุคคลที่มิใชพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูชํานาญการ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกู
จากตางประเทศ ใหมีผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน
ในการประชุ มของคณะกรรมการดังกล าว ตองมี กรรมการมาประชุ ม ไมนอ ยกวา กึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๘ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารแตละครั้ง
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๕) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๖) คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน
(๗) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๔๙ คณะกรรมการตามขอ ๔๘ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น
ตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคน
คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และ
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย
ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสาม ใหนําความตามขอ ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีดําเนินการจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๐ วิธีดาํ เนินการจางที่ปรึกษาดานทั่วไป และดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๑ อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษาดานทั่วไป และดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
คาจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๒ อั ต ราค า จ า งที่ ป รึ ก ษาด า นทั่ ว ไป ให เ ป น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด
โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกัน
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคนที่ปฏิบัติงานตอเดือน
เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กําหนด (ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง
ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น
และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดหักเงิน
ที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไข
ไวในสัญญาดวย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

สําหรับการจางสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนา
ที่รับไปก็ได
คาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ขอ ๕๓ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ
คาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(๒) อาคารที่ มี ง บประมาณค า ก อ สร า งเกิ น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํ าหรั บ ในส ว นที่ เ กิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕
ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจ
และวิเคราะหดินฐานราก
อัตราคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อาจกําหนดเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๕๔ ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางไปดําเนินการ
กอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแกผูรับจาง
ตามอัตราที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป
หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับผูวาจาง
แลวไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ขอ ๕๕ ระหว างดําเนิ นการตามสั ญญาจาง ผู วาจางอาจขอใหผู รับจางเปลี่ ยนแปลงแก ไข
เล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญ ใหเปนอํานาจของผูวาจาง
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สวนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
ขอ ๕๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๖
การเชา
ขอ ๕๗ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ และแนวทาง
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
หมวด ๕
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ ๕๘ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปน อํานาจของผูบริหารทองถิ่น
และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ยกเวน
การทําสัญญาสัมปทานใหทําเปนภาษาไทย
การทํ า สัญ ญารายใดถ าจํ า เป น ต อ งมี ขอ ความหรื อ รายการแตกต า งไปจากตั ว อย างสั ญ ญา
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําให
ทางราชการเสีย เปรีย บก็ใ ห กระทําได เว น แตผู บริหารทองถิ่น เห็น วา จะมีป ญหาในทางเสียเปรีย บ
หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดได และจําเปน
ตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตผูบริหารทองถิน่
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
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สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีผูบริหารทองถิ่นเห็นวา
จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด
แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน
ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคําแปล
ตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย
ขอ ๕๙ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปนสัญญา
ตามขอ ๕๘ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจาง ที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง
ที่มีวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางโดยวิธี
ตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติ
ไดทัน จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
ขอ ๖๐ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับดังนี้
(๑) การซื้อหรือการจางที่ไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๒ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
(๒) การจางที่ตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๕๐๐ บาท
(๓) งานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปน รายวัน
เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ ของราคางานจางนั้น
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(๔) การทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับ
ไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูจัดทํา
สัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคา
งานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ทั้งนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อาจกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาปรับไวดวยก็ได
ในกรณี ที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ไม ไ ด กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดค า ปรั บ ไว
การกําหนดคาปรับในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ราคาและลั ก ษณะของพัส ดุ ซึ่ง อาจมี ผ ลกระทบต อ การที่คู สั ญญาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสง มอบ
สิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้ง หรือทดลองด วย ถาติดตั้ งหรือทดลอง
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กาํ หนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรีบแจง
การเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ ๖๑ ใหผูบริ หารท องถิ่น สงสํา เนาสั ญญาหรือขอ ตกลงเปน หนังสือ ซึ่ง มีมูลค าตั้งแต
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และกรมสรรพากร ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๖๒ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเสียประโยชน หรือเปน
การแกไขเพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหอยูในอํานาจของผูบริหารทองถิ่นที่จะพิจารณา
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อนุมัติใหแกไข เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายวาดวยวิธี
การงบประมาณที่เกี่ยวของ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปน ตองเพิ่มหรือ
ลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรอง
จากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ
แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย
ขอ ๖๓ ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุ
อันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาไดเฉพาะ
กรณีที่เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ ๖๔ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงิน คาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน คาพัสดุหรือคาจาง
ใหพิจารณาดําเนิน การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวน แตคูสัญญาจะไดยิน ยอมเสียคาปรับ ใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมมีเงื่อ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหผูบริหารทองถิ่น พิจารณาผอนปรน
การบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ ๖๕ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง
ใหอยูใ นอํานาจของผูบริห ารทอ งถิ่น ที่จ ะพิจารณาได ตามจํ านวนวัน ที่มีเ หตุเกิ ดขึ้น จริ งเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุ
ดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจง
ภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได
เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
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ขอ ๖๖ ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปนเพื่อประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญา หรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย
ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิดังกลาวสั่งการไดตามความจําเปน
หลักประกัน
ขอ ๖๗ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย และลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน
๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด
(๔) หนัง สือ ค้ํา ประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุ น หรือบริษั ทเงิน ทุน หลั กทรัพ ยที่ ได รับ อนุ ญาต
ใหประกอบกิจการเงิ น ทุน เพื่อการพาณิช ยแ ละประกอบธุรกิ จค้ํา ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทย
(๖) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใ ชหนังสือค้ําประกั น ของธนาคารในตางประเทศ
ที่มีหลักฐานดี และผูบริหารทองถิ่นเชื่อถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ ๖๘ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๖๗ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็ม
ในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบก็ได
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินหนึ่งป และพัสดุนั้นไมตองมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหา
ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกัน
ตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
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และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายในสิบหาวันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย
ในกรณีที่ผูเ สนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ
เอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ ๖๙ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน
ขอ ๗๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ํา
ประกัน ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัติรับราคา เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือก ตามลําดับไวไมเกินสามรายใหคืนได
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน
สิบหาวัน นับแตวันที่คูสญ
ั ญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือ
ผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบไวแลวแตทั้งนี้จะตองระบุไว
เปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย
การคืน หลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับ
หนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจง
ใหธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย
หลักประกันผลงาน
ขอ ๗๑ การจ า ยเงิ น ค า จ า งให แ ก ที่ ป รึก ษาด า นทั่ว ไป ที่ แ บ ง การชํ าระเงิ น ออกเป น งวด
นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตรา
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ไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษา
ใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนดวางค้ําประกัน
แทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
กรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานไวในสัญญาแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมจําตองใหวางหลักประกันสัญญาอีก
ขอ ๗๒ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาดานทั่วไป ตามโครงการเงินกูจากตางประเทศที่ไดรวมเงิน
คาภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหาก
จากราคาจางรวม
การจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๓ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิไดเวนแต
ผูบริหารทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไข ไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบัน ของรัฐ ในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่น ในตางประเทศ
ซึ่งตอ งดํา เนิน การผานองค การระหว างประเทศ หรื อการซื้อ เครื่อ งมือ วิทยาศาสตร หรือพั สดุอื่ น
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรง
ในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อขอมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มีลกั ษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชน วารสาร หรือการบอกรับ
เปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ
โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง
(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จา ยไดไมเ กิน รอยละสิบห า
ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
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(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ หรือราคาจาง
ขอ ๗๔ การจ ายเงินใหแก ผูขาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนี ยมการค าระหวางประเทศ
โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงิน
ตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๕ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๓ (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียก
หลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๓ (๔) และ (๕) ผูขายหรือผูรับจาง
จะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทย
หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
หมวด ๖
การบริหารสัญญา
ขอ ๗๖ ใหผูบริหารทองถิ่น มีดุลพินิจในการดําเนิน การตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใ หเปน ไปตาม
วัตถุประสงค และเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
หมวด ๗
การตรวจและรับมอบงาน
ขอ ๗๗ ในการซื้อหรือจางทําพัสดุ หรือการจางที่ปรึกษา แลวแตกรณีในแตละครั้งใหผูบริหาร
ทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม งานจาง
กอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน แลวแตกรณี เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในหมวดนี้
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม
งานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน และกําหนดเวลาตรวจรับ ใหเปนไปตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
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หมวด ๘
การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๗๘ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาสั่งลงโทษผูทิ้งงานแลวสงชื่อผูทิ้งงานนัน้
ไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแจงเวียนใหสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทราบ
หามองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว
เวนแตผูวาราชการจังหวัดจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
หลักเกณฑการลงโทษผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูทิ้งงาน ใหเปนไปตามที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด
หมวด ๙
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
ขอ ๗๙ การยืม การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทาง
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
หมวด ๑๐
จรรยาบรรณ
ขอ ๘๐ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางตองยึดถือจรรยาบรรณ
ของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได
ทุกเวลา
(๓) มีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยเรียนรูถึงเทคนิควิทยาการใหม ๆ
เพิ่มเติมอยูเสมอ และนํามาใชปฏิบัตงิ านใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด
(๕) ดําเนินการใหมีการใชจายเงินและทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัดคุมคาและใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
(๖) คํา นึง ถึ งประโยชน ข องหน ว ยงานและประโยชน สว นรวมของทางราชการเป น หลั ก
โดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดยใหความรวมมือ
ชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการพัฒนางาน
(๘) ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรงและโดยออม
จากผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
การพัสดุเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(๙) ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกขดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ
มีน้ําใจ แตทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
(๑๐) ให ความร ว มมื อกั บ ทุก ฝ ายในการเสริ ม สร างมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านของเจ า หน า ที่
ผูเกี่ยวของกับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึง่
(๑๑) ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานและในการสงเสริม สนับสนุน
การใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
(๑๒) ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณนี้
ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองตามจรรยาบรรณนี้ตอไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๘๑ รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย
สํา หรั บ การพิจ ารณาลงโทษผู ที่ไ ด รับ การคั ดเลือ กแล ว ไม ย อมไปทํ า สัญ ญาหรื อข อ ตกลง
ภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
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หรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือผูที่กระทําการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปน ธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบงั คับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ ๘๒ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

