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 ข้อ ๑๐๖ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
 ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทย 
และเป็นนิติบุคคลที่มผีู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
 
ผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 
 ข้อ ๑๐๗ การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายใน
วงเงิน ตามข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แล้วแตก่รณ ีของระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิ
เรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้กับหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไดใ้นกรณีดังนี้ 
 (๑) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
 (๒) หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไมส่ามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ 
เนื่องจาก 
  ก. ผู้รบัจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ 
  ข. หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทํา
สัญญาไดเ้นื่องจาก 
 (๓) ผู้รับจ้างผิดสัญญา และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้บอกเลิก
สัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 
 
การตรวจและรับมอบงาน 
 ข้อ ๑๐๙ ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้งให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพ่ือปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามข้อ ๙๔ วรรคสาม ของระเบียบนี้ 
 คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ได้ 
 ข้อ ๑๑๐ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารว่าถูกต้องตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในสัญญา 
 เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ 
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การควบคุมงาน 
 ข้อ ๑๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานไมส่ามารถปฏิบัติงานตาม 
 ความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณี
ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
ค่าออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ ๑๑๒ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
 (๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบ หรือค่าคุมงาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 (๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในส่วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์             
ดินฐานราก 
 ข้อ ๑๑๓ ในกรณีที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนใด
จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราที่
กระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ ๑๑๔ ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ ได้ทําสัญญากับ
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้วไปให้ผู้อ่ืนดําเนินการก่อสร้างอีก 
 ข้อ ๑๑๕ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ               
ส่วนท้องถิ่นอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่สําคัญ
ของอาคาร ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว
โดยไมค่ิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
 

ส่วนที่ ๕ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 ข้อ ๑๑๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุให้ระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็น และเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 
 (๑) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ประเภทหรือชนิดเดียวกันให้หัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
 (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่จะต้อง
จ่ายเงินเพ่ิมข้ึน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
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 ข้อ ๑๑๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าทีพั่สดุรายงานต่อหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
 (๓) ราคาที่ซ้ือหรือไดม้าของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโ้ดยประมาณ 
 (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
 (๕) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผลโดยเสนอให้นํา
วิธีการซื้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้ง หนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา
รวมกันไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได ้
 ข้อ ๑๑๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ                
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๘ และ
ข้อ ๒๙ แล้วแตก่รณ ีโดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นสําหรับพัสดุ
ประเภทที่ดิน ให้ยึดถือตามราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นเกณฑ์ด้วย 
 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน 
เว้นแต่พัสดุเก่าทีจ่ะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเป็นความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือไมท่ําให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ 
 (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคา
พัสดุที่จะไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งถือตามราคาในท่องตลาดโดยทั่วไป 
 (๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕) เสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๑๑๖ เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินการต่อไป 
 (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๖๔ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๑๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า
หน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 
 ข้อ ๑๒๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที่ไดร้ับครุภัณฑ์ 
 ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับเอกชน ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้ส่งสําเนา
หลักฐานการดําเนินการตามข้อ ๑๑๘ หรือข้อ ๑๑๙ ไปด้วย 
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ส่วนที่ ๖ 
การเช่า 

 
 ข้อ ๑๒๑ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในหมวดนี้ 
ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและ
จําเป็นโดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์              
ให้กระทําไดเ้ฉพาะกรณกีารเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 
 (๑) การเช่าจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้ง
สัญญา 
 (๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญาการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ข้อ ๑๒๒ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๒) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว่างขวางพอจะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได ้
 (๓) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่พักสํา หรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีทีต่้องการประหยัดเงินงบประมาณ 
 (๔) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่มีสถานที่
เก็บเพียงพอ 
 การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 ข้อ ๑๒๓ ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
 (๒) ราคาค่าเช่าทีผู่้ให้เช่าเสนอ 
 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่ บริเวณที่ต้องการใช้พร้อมทั้ง
ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น 
 (๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) 
 ข้อ ๑๒๔ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ใน
สัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
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ส่วนที่ ๗ 
สัญญาและหลักประกัน 

 
สัญญา 
 ข้อ ๑๒๕ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้อัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 
 ในกรณีที่ไม่อาจทํา สัญญาตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้น
ใหม่ต้องส่งร่างสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้า ฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได ้
 สําหรับการเช่าซ่ึงผู้เช่าจะต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างสัญญาให้อัยการ
จังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล้วแตก่รณีตรวจพิจารณาก่อน 
 ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัวสัญญา
และเอกสารแนบท้ายสัญญา เฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทําสัญญาตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 
 ข้อ ๑๒๖ การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๑) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 
 (๒) การจัดหาที่คูส่ัญญาสามารถส่งมอบพัสดุไดค้รบถ้วนภายในห้าวันทําการของทางราชการ นับตั้งแต่
วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 (๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากส่วนราชการ 
 (๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) 
 (๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) 
 (๖) การเช่า ซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
 ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้วิธีดําเนินการ
ตามข้อ ๓๒ วรรคสอง จะไมท่ําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได ้
 ข้อ ๑๒๗ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่าง
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ไดร้ับมอบเว้นแต่การจ้างซ่ึงต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อม
กัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่
จะต้องไม่ต่ําว่าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่า
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น 
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 การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า          
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการทีคู่ส่ัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบ
ต่อการจราจร แล้วแต่กรณ ี
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย           
ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
กําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคาท้ังหมด 
 เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรีบแจ้ง
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
 ข้อ ๑๒๘ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแตก่รณ ีและสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันทําสัญญาหรือข้อตกลง 
 ข้อ ๑๒๙ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไข
นั้นจะเป็นความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทําให้หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่าย
ของวัตถุประสงคข์องสัญญาหรือข้อตกลงด้วย โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ถ้างบประมาณดําเนินการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อ ๕๗ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะอนุมัติแก้ไขสัญญานั้นได ้
 (๒) ถ้างบประมาณดําเนินการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กําหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานเหตุผลความจําเป็นเพ่ือขอทําความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถ้ามีการเพ่ิมวงเงินให้รายงานเหตุผลความจําเป็นเสนอจังหวัดเพ่ือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน 
 (๓) ถ้างบประมาณดําเนินการตั้งจ่ายจาก เงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ ให้ปฏิบัติ
ตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักเกณฑข์องแหล่งเงินนั้น ๆ กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน 
หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไปและเมื่อได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒๘ ด้วย 
 สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรอง
จากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแตก่รณ ีด้วย 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงข้างต้นที่มีผลเป็นการเพ่ิมวงเงิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 
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 ข้อ ๑๓๐ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป 
 ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไมม่ีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น 
 ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คูส่ัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่
ในอํานาจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่ง
การให้จัดหาครั้งนั้นเกินอํานาจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาไดต้ามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร้องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คูส่ัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว          
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเ่หตุนั้นไดส้ิ้นสุดลงหากมิได้แจ้งภายในเวลา
ที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี
ตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะและเป็นความจําเป็น เพ่ือประโยชน์แก่             
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงหรือข้อกฎหมายให้อยู่ใน
ดุลพินิจของกระทรวงมหาดไทยสั่งการได้ตามความจําเป็น 
 
หลักประกัน 
 ข้อ ๑๓๔ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ 
วันทําการ 
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย.ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้          
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่กระทรวงมหาดไทย 
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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 สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ํา ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี
และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองไดอี้กประเภทหนึ่ง 
 ข้อ ๑๓๕ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๓๔ ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตรา
ร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบกไ็ด ้
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกัน
เพ่ือความชํารุดบกพร้อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่ง
มอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปีต่อไป
ราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป
นั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพ่ิมให้
ครบจํานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันใน
ส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย 
 ในกรณีทีผู่้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได ้
 ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอ
ราคาหรือเป็นคูส่ัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน 
 ข้อ ๑๓๗ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ํา
ประกันตามหลักเกณฑด์ังนี้ 
 (๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้
ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน 
นับแตว่ันที่คูส่ัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร้อง ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน
ตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย 
 การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลา
ข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว 
พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ผู้ค้ําประกันทราบด้วย 
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ส่วนที่ ๘ 
การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

 
 ข้อ ๑๓๘ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกแล้วไมย่อมไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 (๒) เมื่อคูส่ัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ไมป่ฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
 (๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร้องขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงและ
ไม่ไดร้ับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่ายผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุ
ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงทําให้งานบกพร้องเสียหายอย่าง
ร้ายแรง หรือ 
 (๔) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้โดยผู้รับจ้าง
ช่วงที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร้องหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่
ครบถ้วนตาม (๓) 
 ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทํารายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือก ผู้จําหน่ายผู้รับจ้าง คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงงานได้เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)เป็นการกระทําโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน แล้วส่งชื่อบุคคลนั้นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือส่งชื่อผู้ทิ้งงานดังกล่าวให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนด้วย 
 ข้อ ๑๓๘/๑ เมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว ให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบและห้ามหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จะไดร้ับการแจ้งเวียนเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
 การห้ามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคแรกให้ใช้บังคับกับ
บุคคลตามข้อ ๑๓๘/๕ วรรคสอง และวรรคสามด้วย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดทีอ่ยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนดในส่วนนี้ ให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าผลการพิจารณา
ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดไดส้ั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิก
การเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทํา
ก่อนการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง หัวหน้าฝุายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองานหรือจะไม่ยกเลิกการลงนามใน
สัญญาซื้อหรือจ้างที่ไดท้ําก่อนการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกไ็ด ้
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 ข้อ ๑๓๘ /๒ ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานหากตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร้อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้คูส่ัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรค
สามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๓๘/๓ ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือ
แจ้งเหตุที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ            
พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด แต่ต้อง              
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแตว่ันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทํารายงานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าบุคคลดังกล่าว
สมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม ่
 หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไมช่ี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ามีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต            
ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 การพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสองและวรรคสามให้นําความ             
ในข้อ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๓๘/๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้              
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้หัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ 
แล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๑๓๘/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓          
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓ ให้คําสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓            
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ข้อ ๑๓๘/๖ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควร
สงสัยว่ามีการกระทําตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้รับรายงาน
จากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเรียกให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ผู้จําหน่ายผู้รับจ้าง คูส่ัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มขี้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้น
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ไดร้ับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้ับคําชี้แจงจากผู้ไดร้ับคัดเลือก ผู้จําหน่ายผู้รับจ้างคู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว หากคําชี้แจงไม่มี
เหตุผลรับฟังได ้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน และให้นําความในข้อ ๑๓๘ วรรค
สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 หากผู้ไดร้ับการคัดเลือก ผู้จําหน่ายผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรค
หนึ่ง ไมช่ี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทํา
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน และให้นําความในข้อ ๑๓๘ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 

 
ส่วนที่๑ 
การยืม 

 
 ข้อ ๑๓๙ การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช้เพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได ้
 ข้อ ๑๔๐ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
และกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 
 (๑) การให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการยืมจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม 
 (๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะต้องไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๔๑ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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 ข้อ ๑๔๒ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วน
ราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วนจะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติผู้ยืม
จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้
ให้ยืม 
 ข้อ ๑๔๓ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การควบคุม 

 
การเก็บรักษาพัสดุ 
 ข้อ ๑๔๔ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความ
ควบคุมตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๑๔๕ เมื่อเจ้าหน้าทีพั่สดุไดร้ับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย  
 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได ้
 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 
 

การเบิก - จ่ายพัสดุ 
 ข้อ ๑๔๖ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานที่
ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มหีน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุแล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๑๔๗ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ข้อ ๑๔๘ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แตง่ตั้งเจ้าหน้าทีข่องหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมใิช้เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความ
จําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม ่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใด
ชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจ่ําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตว่ันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแตก่รณ ี๑ ชุด 
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 ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานดังกล่าวตาม
ข้อ ๑๔๘ และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๘และข้อ ๒๙ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได ้
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจําหน่าย 

 
 ข้อ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นําวิธีที่
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได ้ 
 การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 
 (๒) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 (๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีห่น่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการ 
 ข้อ ๑๕๑ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนทีใ่ช้เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ แล้วแตก่รณ ี
 
การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 ข้อ ๑๕๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตาม
หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตาม ข้อ ๑๕๐ ให้จําหน่ายพัสดุ
นั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 (๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ ๑๕๓ เมื่อไดด้ําเนินการตามข้อ ๑๕๐ หรือข้อ ๑๕๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่
กรณ ีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันลงจ่ายพัสดุนั้น 
 สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 
 ข้อ ๑๕๔ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดการชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือ             
สูญไป.หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป.ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๔๘ และได้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้วถ้าหลักเกณฑ์ความ
รับผิดชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทางแพ่งมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๐             
ข้อ ๑๕๒ และข้อ ๑๕๓ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ข้อ ๑๕๖ ผู้เช่าพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์
จะนําสิทธิการเช่าพัสดุดังกล่าวไปก่อหนี้ผูกพันใด ๆ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) เหตุผลความจําเป็นของผู้เช่า 
 (๒) การกระทําดังกล่าว หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมไิด้เสียประโยชน์ 
 เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัต ิ
 ข้อ ๑๕๗ การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความ
ปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้อนุมัต ิ
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๑๕๘ (ยกเลิก) 
 ข้อ ๑๕๙ รายชื่อผู้ทิ้งงานที่มอียู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
ระเบียบนี้ด้วย 
 สําหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
กําหนด หรือคูส่ัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไมป่ฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใช้บังคับ
อยู่เดิม 
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 ข้อ ๑๖๐ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ ให้
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ตามขั้นตอนนั้นและให้ถือว่าไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ สําหรับขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
         พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๑๗๑ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก่าสิบวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๒๓ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับให้
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ได ้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ข้อ ๒ ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๑๗๓ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๔ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือมี
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ์หรือมติที่สั่งการไว้แล้วและไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ดําเนินการต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๗๔ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๕๗๕ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๑๗ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. 
๒๕๔๗๗๖ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๔ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓๗๗ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 ข้อ ๒๗ การดําเนินการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ               
ให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๗๘ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนด 
หลักเกณฑ ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘วรรค
สอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรค
สี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ 
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรค
สาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) 
และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ขอ้ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อความทัว่ไป 
 

ส่วนที ่๑ 
นิยาม 

 
 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 
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 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๓).ราชการส่วนท้องถิ่น.หมายถึง.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า 
 (๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
 (๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อํานวยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 (๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
 (๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
 (๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 
 (๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า 
 (๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ            
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือ            
เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน           
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท 
หรือบางขนาด 
 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ            
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ           
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือ 
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น       
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น 
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทําการทุจริต
อื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  
หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไป
ในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อ           
หรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 
๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖ คณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และคณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕ 
 “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้าภาพสินค้า 
พร้อมคําบรรยายประกอบตามทีก่รมบัญชกีลางกําหนด และให้หมายความรวมถึงงานบรกิารหรืองานจ้าง
ตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

ส่วนที ่๒ 
การมีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา 

 
 ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

ส่วนที ่๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอาํนาจ 

 
 ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ
ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
 เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 
 (๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
 
 


