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 ข้อ ๓๑ ในการซื้อหรือจ้างทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา            
เป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอทํา
ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือว่าจ้างที่ปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได้ตามความจําเป็นโดยให้ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่ ๓ 
 
วิธีตกลงราคา 
 ข้อ ๓๒ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
โดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างไดภ้ายในวงเงินทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากตามข้อ ๒๒ 
 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน       
การปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 
 ข้อ ๓๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการหรือแบบรูปรายการละเอียดและ
ปริมาณงานทีต่้องการจ้าง 
 ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที ่หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหนึ่งให้กําหนดสถานที่ 
วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
 (๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกล่าวด้วย 
 (๓) ในกรณีจําเป็นให้ระบผุู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียดไป
พร้อมกับใบเสนอราคา 
 (๔) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและเหลือไว้
สําหรับการทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทดสอบตัวอย่างนั้น 
 (๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย 
 (๖) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาต่อหน่วยหรือ ต่อรายการ (ถ้าทําได้) 
พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการในกรณีที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 
 (๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและต้อง
มีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้
กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคา
กรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย 
 (๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีเงื่อนไขด้วย
ว่าซองเสนอราคาท่ียื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได ้
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 (๙) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะเริ่ม
ทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง) 
 (๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 
 (๑๑) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดซองโดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆพร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับ
ซองราคาด้วย 
 สําหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย 
 (๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ ที่จะถือว่าผู้ทีไ่มไ่ปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ 
ทางราชการเป็นผู้ทิ้งงาน 
 (๑๓) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญา
ตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๓๓ และข้อ ๑๓๔ 
 (๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า(ถ้ามี) และอัตรา
ค่าปรับ 
 (๑๕) ข้อสงวนสิทธิว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการหรือผู้ทิ้งงานของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จําต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ําสุด
เสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุ่จริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ข้อ ๓๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (๑).ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่าสี่สิบ
ห้าวัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบ
ราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวัน
เปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนใน
กรณีท่ีหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้กระทําได ้
 (๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองไว้ที่ซองด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและ
เวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซองและให้ส่งมอบซองให้แก่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที 
 (๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกําหนดเวลา
เปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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 ข้อ ๓๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอ
ราคาทุกราย โดยเปิดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้
เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอ
ราคาทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด 
แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุด 
 ในกรณีทีผู่้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไมย่อมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ 
 ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธี
ยื่นซองเสนอราคา 
 ถ้าปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ ๓๖ 
 (๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคาเพียงรายเดียว ใหค้ณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้
สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๖ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคาต่ําสุดรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๕ (๓) ยังสูงกว่ากว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 (๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุก
รายตามข้อ ๓๕ (๓) มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไมม่ายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิมหากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาครั้ง
นี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น และ
เมื่อมีราคาซื้อหรือจ้างเพ่ิมขึ้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
  
  



-262- 
 

 (๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพ่ือประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการสอบราคา                    
เพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม ่ 
 
วิธีประกวดราคา 
 ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํา เอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  หรือ
ตามแบบท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
 การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจํา เป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ               
ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานทีต่้องการจ้าง 
 (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
 (๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
 (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร 
 (๕) แหล่งเงินกูแ้ละประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ข้อ ๓๘ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล 
และจัดทําหลักฐานการเผยแพร่ข่าว และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีพั่สดุดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 (๒) ส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์ 
 (๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
 (๔) ส่งไปเผยแพร่ทีศู่นย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ 
 (๕) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
 (๖) ส่งประกาศให้จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการปกครอง
อําเภอ ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ตามลําดับ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 นอกจากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นควรจะส่งประกาศไป
ยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได ้
 การส่งประกาศประกวดราคาตาม (๔) และ (๕) ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ต้องกระทําก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่
น้อยกว่า ๒๐ วัน 
 สําหรับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑข์องแหล่งเงินกูห้รือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 
  
 
 



-263- 
 
 ข้อ ๓๙ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม กับจะต้อง
จัดเตรียมไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นอย่าง
น้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนในการให้หรือขาย ทั้งนี้ให้เผื่อเวลาไว้สําหรับการคํานวณราคาของ ผู้
ประสงคจ์ะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริ่มดําเนินการให้หรือขายก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ 
วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรือขายไม่น้อยกว่า ๑๐ วันด้วย 
 ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะต้องเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม่ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวด
ราคาในการประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น หรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดย
ไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
 ข้อ ๔๐ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจง หรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีความจําเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้นให้จัดทําเป็นเอกสารประกวด
ราคาเพ่ิมเติม และดําเนินการตามข้อ ๓๘ โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทัน
ตามกําหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความจําเป็นด้วย 
 ข้อ ๔๑ นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔๐ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน 
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
 การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการยื่นซอง
ทางไปรษณีย์ได ้โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓๔ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 
 ข้อ ๔๒ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า
เป็นของผู้ใด 
 (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่น
ซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วยกรณีหลักประกันซองเป็น
หนังสือค้ําประกัน ให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ําประกันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 
 (๓) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุตัวอย่าง              
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไมถู่กต้องใหบ้ันทึกในรายงานไว้ด้วย 
 (๔) เมือ่พ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๑ (๙) 
 (๕) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอ
ราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานทีท่ี่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอ
ราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 
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 ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคาซึ่งต้อง
พิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ ๔๗และข้อ ๔๙ คณะกรรมการรับและ
เปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป 
 (๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดําเนินการ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 
 ข้อ ๔๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา.ใบเสนอราคา.เอกสารหลักฐานต่าง.ๆพัสดุตัวอย่าง              
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคา 
 ในกรณีทีผู่้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่มใิช้สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้น
ออก 
 ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอ
ราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
 (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่ง
มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
 ในกรณีทีผู่้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไมย่อมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ 
 ถ้าผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธี
ยื่นซองเสนอราคา 
 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ ๓๖ โดยอนุโลม 
 (๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้
สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) แล้วปรากฏว่ามี
ผู้เสนอราคารายเดียว หรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกตใิห้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นแต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม 
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 ข้อ ๔๕ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดให้
เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากผู้สั่งซื้อหรือผู้
สั่งจ้างเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๖) 
หรือข้อ ๑๘ (๔) แล้วแต่กรณีก็ได ้
 ข้อ ๔๖ หลังจากการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคาราย
ใด ถ้ามีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประกวดราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 
 ข้อ ๔๗ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกําหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
ตัดสินและเพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความ
ต้องการ ก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่กําหนดให้ผู้เข้าเสนอ
ราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 
 (๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ 
 (๒) ซองข้อเสนอด้านราคา 
 ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 
 ข้อ ๔๘ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่เปิดซอง
เทคนิคของผู้เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ ๔๒ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคา
ตามข้อ ๔๗ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๔๓ ในส่วนทีไ่มข่ัดกับการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือกเฉพาะรายที่
เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด ใน
กรณีจําเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหนึ่งข้อใดกไ็ด้ 
 (๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สําหรับรายที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง 
 ข้อ ๔๙ การซื้อหรือการจ้างทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กําหนดให้
ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิด
ซองราคาตามข้อ ๔๘ (๒) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย 
 
วิธีพิเศษ 
 ข้อ ๕๐ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพ่ือดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (๒) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาในท่องตลาดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได ้
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 (๓) ในกรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศ โดยขอ
ความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอ่ืนในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจน
รายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่
มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีไมม่ีสํานักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้ 
 (๔) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒) 
 (๕) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคาราย
ที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท่องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทําได ้
 (๖).ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท่องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได ้
 (๗) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือเร่งด่วน 
หรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไมส่ิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากว่า หรือราคาเดิม 
ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไดร้ับ 
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อ 
เพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 ข้อ ๕๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพ่ือดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได ้
 (๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๔) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้
สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่
ประมาณได ้หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคา ลงเท่าที่จะทําได ้
 (๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๕) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพ่ือขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมโดยคํานึงถึง
ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดทีห่น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
ไดร้ับ 
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ ผู้สั่ง
จ้างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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วิธีกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๕๒ การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างจากผู้ขาย หรือผู้รับจ้างตามข้อ ๑๙ ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้อหรือการจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ 
 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 ข้อ ๕๓ การซื้อยาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) 
ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด 
 ข้อ ๕๔ การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา เช่น ผ้ากลอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทันตกรรม 
ฟิลม์เอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้วให้จัดซื้อจากองค์การเภสัช
กรรม โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ ราคายาที่องค์การเภสัชกรรมจําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคา
กลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ ๓ 
 ข้อ ๕๕ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาซึ่งองค์การเภสัชกรรม
มิได้เป็นผู้ผลิต แต่มีจําหน่ายหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมหรือผู้ขาย
หรือผู้ผลิตรายใดกไ็ด้ ภายใตห้ลักเกณฑ ์ดังนี้ 
 (๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งให้
องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครั้งและถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรม
เสนอราคาเท่ากัน หรือต่ํากว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซื้อจาองค์การเภสัช
กรรม 
 (๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
  ข้อ ๕๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิ
ใช้ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาจากหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย 
 
อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
 ข้อ ๕๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ 
ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จํากัด
วงเงิน 
 ข้อ ๕๘ นอกจากวิธีพิเศษตามข้อ ๕๙ และวิธีกรณีพิเศษตามข้อ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งจาก
เงินอุดหนุน เงินกูภ้ายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอํานาจของหัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาล ซึ่งมีวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตห่ากมีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 ข้อ ๕๙ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศหรือเงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาลซึ่งมีวงเงินเกิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท       
แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่หากมีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ ๖๐ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น สั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไมจ่ํากัดวงเงิน 
 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ ๖๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไข
ไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคา
ซื้อหรือราคาจ้าง 
 (๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศซึ่งต้อง
ดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอ่ืน ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศหรือตามเงื่อนไขทีผู่้ขายกําหนด แล้วแต่กรณ ี
 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มี
ลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสารหรือการบอกรับเป็น
สมาชิก INTERNET เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค่าหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 
 (๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ
หรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือประกวดราคาด้วย 
 (๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 
 ข้อ ๖๒ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค่าระหว่างประเทศโดยเปิด            
เลตเตอรอ์อฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีท่ีวงเงินไมเ่กิน.๕๐,๐๐๐.บาท.หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า
ในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทําไดโ้ดยไมถ่ือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ ๖๓ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๑ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
 ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๑ (๔) และ (๕) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น 
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การตรวจรับพัสดุ 
 ข้อ ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานทีซ่ึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
 การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อน 
 (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้  
ในกรณีจําเป็นทีไ่มส่ามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได ้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
 (๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด 
 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดย
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ              
เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
รายงานให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ 
 ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการ
แล้วแตก่รณ ี
 (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตาม.(๔).และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น              
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบทีส่่งมอบไมค่รบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ทําการ นับแตว่ันที่ตรวจพบ 
 (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ(๕) แล้วแตก่รณ ี
 
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตกุารณ์แวดล้อมทีผู่้ควบคุมงาน รายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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 (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมขี้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไป
ได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้เป็นไปตาม
แบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
 (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
 (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทําใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 
๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ 
 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญาให้รายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพั่สดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแตก่รณ ี
 (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าฝุาย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดําเนินการตาม (๔) 
 ข้อ ๖๖ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้ว 
แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการ
จ้างทันท ี
 (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาแต่เมื่อสําเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 
 (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็น
เอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
 (๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 
๓ วันทําการนับแตว่ันถึงกําหนดนั้น ๆ 
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ส่วนที่ ๓ 

การจ้างที่ปรึกษา 
 

การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย 
 ข้อ ๖๗ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้ขอข้อมูลที่ปรึกษาภายใต้การกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
 (๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
 (๓) รวบรวม จัดทํารวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 
 (๔) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษาไทยแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๖๘ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลักในการดําเนินงานเว้นแต่การบริการ หรืองานที่
ไมอ่าจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ .๖๙ .การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป
นอกเหนือจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษา
ไทยได้ใหข้ออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
วิธีจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ ๗๐ การจ้างที่ปรึกษากระทําได ้๒ วิธี คือ 
 (๑) วิธีตกลง 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๗๑ ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานเสนอผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเป็นทีต่้องจ้างที่ปรึกษา 
 (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
 (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
 (๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ 
 (๕) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 (๖) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
 (๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็น 
 เมื่อผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้น
ต่อไปได ้
 
กรรมการ 
 ข้อ ๗๒ ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแตก่รณ ีคือ 
 (๑) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
 (๒) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
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 ข้อ ๗๓ คณะกรรมการตามข้อ ๗๒ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อย
สี่คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดหรือข้าราชการอ่ืนโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้แตง่ตั้งผู้แทนจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน หรือบุคคลที่มิใช้
ข้าราชการ ซ่ึงเป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการด้วย๔๙ 
 การแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๗๔ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีตกลง 
 ข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และ
เป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได ้
 ข้อ ๗๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นการจ้างเพ่ือทํางานต่อเนื่องจากงานที่ไดท้ําอยู่แล้ว 
 (๒) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด 
ไมเ่หมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 
 (๓) เป็นการจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 ข้อ ๗๗ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 
 (๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง 
 (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
 (๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ              
ผู้สั่งจ้างเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๗๘ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
ดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหน้า
ฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่น
ข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได ้
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 ข้อ ๗๙ เพ่ือให้ไดร้ายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การจ้างที่ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศหรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษาใน
งานประเภทเดียวกัน 
 (๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้วอาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายโดยไมด่ําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได ้
 การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทํา
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างน้อย ๖ ราย 
 เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑข์องแหล่งเงินนั้นด้วย 
 ข้อ ๘๐ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ยื่น
ข้อเสนอเพ่ือรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
 (๒) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว 
 ข้อ ๘๑ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก 
 (๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
 (๓) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๐ (๑) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดี
ที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๐(๒) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่ดีท่ีสุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
 หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
ยกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดี
ที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีท่ีสุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี 
และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
 (๔) เมื่อเจรจาไดร้าคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด              
ต่อผู้สั่งจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ                
ส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๐ (๑) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับ              
การคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอ่ืนไดย้ื่นไว้โดยไม่เปิดซอง 
 ข้อ ๘๒ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได้เป็น               
การทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะออกหนังสือเชิญชวน 
ที่ปรึกษาทีไ่ด้คัดเลือกไว้ ให้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงาน โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้คือ 
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 (๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
 (๒) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของ              
ที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 
 (๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒)พร้อมกันแล้วเลือกราย
ที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 
 (๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
 เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ ๘๑ (๔) และ (๕) 
 ข้อ ๘๓ การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ ๗๙ และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญ
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพ่ือเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ 
 
อ านาจในการสั่งจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๘๔ การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงินตามข้อ ๕๗ 
และข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณ ีของระเบียบนี้ 
 
ค่าจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ ๘๕ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คํานึงถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวนคน-เดือน (manmonths) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ 
เป็นต้น 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา 
และท่ีปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และ
ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวด
ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 
หลักประกันผลงาน 
 ข้อ ๘๖ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แกท่ี่ปรึกษาทีแ่บ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่ปรึกษาซึ่ง
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินที่จะจ่ายแต่
ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้างเพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่
ปรึกษาใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะกําหนด วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย 
 ข้อ ๘๗ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่
รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษไีว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม 
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ส่วนที่๔ 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ ๘๘ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ้๔ วิธี คือ 
 (๑) วิธีตกลง 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 (๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
 (๔) วิธีพิเศษ 
 
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ ๘๙ ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอผู้สั่ง
จ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จําเป็น 
 (๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 (๓) ประมาณการค่าจ้าง 
 (๔) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 (๕) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลทีต่้องจ้างโดยวิธีนั้น 
 (๖) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น การขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็น 
 เมื่อผู้สั่งจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้น
ต่อไปได ้
 
การจ้างโดยวิธีตกลง 
 ข้อ ๙๐ การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ 
ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเ่กิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๙๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝุายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการดําเนินการจ้าง โดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญและควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชํานาญในกิจการนี้ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ได้  
 หากแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๙๒ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งจ้าง
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๙๓ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยหัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะ
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เพ่ือดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการ
ก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๙๔ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้งให้
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้ง กรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อย           
สองคนปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ทีไ่ดร้ับแตง่ตั้งเป็นสําคัญ 
 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีก
อย่างน้อยสองคน ปกติให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ            
ความรับผิดชอบของผู้ทีไ่ดร้ับแตง่ตั้งเป็นสําคัญ และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชํานาญในกิจการนี้เข้าร่วมด้วย 
  หากแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง          
ให้ไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าฝุายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณ ี
 คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตาม   
ที่กําหนดไว้ได้ 
 ข้อ ๙๕ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ที่ซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด แล้วลงบัญชีไว้เป็น
หลักฐาน 
 (๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกและเมื่อพ้น
กําหนดเวลารับซองเสนองาน ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด 
 ข้อ ๙๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองาน
ตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้ 
 (๒) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน 
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วของผู้
ให้บริการ และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 (๓) เมื่อไดพิ้จารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อผู้สั่งจ้างผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติ
คณะกรรมการควรเสนอจา้งผู้ที่มขี้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณี
ใดก็ตามให้คณะกรรมการเสนอผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมรายถัดไปการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด 
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
 ข้อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่
หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศเชิญชวนการว่าจ้างและคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึง
ฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา 
หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบเพ่ือดําเนินการจ้างต่อไป 
ทั้งนี ้ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๙๘ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่ละครั้ง
ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
คุณวุฒิหรือผู้ชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของ
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความในข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๙๙ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากดัข้อกําหนด มีหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มาครบองค์ประชุมแล้ว            
จึงเปิดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 
 (๒) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้ 
  ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
  ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมป่ระจํา 
  ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเ้คยปฏิบัติมาแล้ว 
  ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๒รายและแจ้ง
วิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคข์องหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแก่ผู้
เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าว ยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยตลอดจนสายงานและ
ความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 (๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด และสมควรเลือกผู้ให้บริการราย
หนึ่งรายใด ให้รายงานต่อผู้สั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน 
 
การจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 ข้อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีพิเศษ มี ๒ ลักษณะดังนี้ 
 (๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากจะ
ดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าจ้างมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
 (๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาด
ใหญ ่เช่น สนามกีฬา ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสนอรายละเอียดเรื่องการ
จ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 ข้อ ๑๐๑ หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้
บริการไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยว่า ๒ ราย 
 (๒) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสิน
คัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ไดร้ับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 
การประกาศเชิญชวน 
 ข้อ ๑๐๓ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได ้๓ วิธี คือ 
 (๑) ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย 
 (๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 
 (๓) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวการจะประกาศด้วยวิธีใดให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถิ่นเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
 ข้อ ๑๐๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 (๒) กําหนดวัน เวลา สถานทีเ่ปิดและปิดรับซองเสนองาน 
 (๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
 (๔) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ ๑๓๔ และข้อ ๑๓๕ และให้
มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับหน่วยการบริหารราชการ            
ส่วนท้องถิ่นภายในกําหนด หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็น            
ผู้ทิ้งงานด้วย 
 (๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 
การเสนองาน 
 ข้อ ๑๐๕ ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับหัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้ 
 (๑) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
 (๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมป่ระจํา 
 (๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 
 (๔) หลักประกันการเสนองาน 
 เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว คืนแก่ผู้ให้บริการที่
ไม่ไดร้ับการคัดเลือก 
  
 
 


