ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2538
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หรือหนังสือสัง่ การอืน่ ใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ หรือที่มีกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตี
ํ
ความวินจิ ฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ
และวิธปี ฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมเี หตุอนั สมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบตั ติ ามความในระเบียบนีใ้ หผวู า ราชการ
จังหวัดอนุมัติใหองคการบริหารสวนตําบลไดตามทีเ่ ห็นสมควร

ขอความทั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซือ้ การจาง การจางเหมา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการ
อืน่ ๆ ที่กาหนดไว
ํ
ในระเบียบนี้
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง ที่กาหนดไว
ํ
ในหนังสือ การจําแนกประเภทรายจายตาม
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภณ
งบประมาณ
“การซื้อ” หมายความวา การซือ้ พัสดุทกุ ชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ทดลอง และบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ แตไมรวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการจาง
เหมา แตไมรวมถึงการการจางลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แตไมรวมถึงเงินกูเ งิน
ชวยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินที่องคการบริหารสวนตําบลจัดหารายไดเปนครั้งคราวหรือมีผูอุทิศให
เปนการเฉพาะเจาะจง และใหรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนประเภทตาง ๆ เวนแตเงินทุนหมุนเวียนนั้นไดกาหนดไว
ํ
เปนอยางอื่น
“เงินกู” หมายความวา เงินกูจากตางประเทศ
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“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและมิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่น
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่เหลือจากรายรับจริงหักดวยเงินรายจายจริง ณ วันสิ้นปงบประมาณรวมกับเงินที่
เหลือจายจากปงบประมาณกอน ๆ ดวย
“อาคาร” หมายความวา สิง่ ปลูกสรางถาวรทีบ่ คุ คลอาจเขาอยูห รือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรง
เรียน สนามกีฬา หรือสิง่ ปลูกสรางอยางอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิง่ กอสรางอืน่ ๆ ซึง่ สรางขึน้ เพือ่
ประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนัน้ ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายนํา้ หอถังนํ้า ถนน ประปา และสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ เปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัสดุทผ่ี ลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ขาราชการสวนทองถิน่ ” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงาน
เมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล
“หัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานที่ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบล
“เจาหนาทีพ่ สั ดุ” หมายความวา พนักงานสวนตําบลหรือขาราชการอื่นที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
ทีป่ ระธานกรรมการบริหารแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูส ง่ั ซือ้ หรือผูส ง่ั จาง” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหซื้อหรือจางตามระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
ขอ 6 ระเบียบนี้ใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ เงิน
อุดหนุน เงินสะสม เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของงบประมาณ
กําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 7 ผูม อี านาจดํ
ํ
าเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดโดยใหคานึ
ํ งถึง
ระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ และใหแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง
ขอ 8 ผูม อี านาจหรื
ํ
อหนาที่ดาเนิ
ํ นการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไม
ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาทีร่ วม
ทัง้ มีพฤติกรรมทีส่ อ ใหมกี ารสมยอมกันในการเสนอราคา ถือวาผูน น้ั กระทําผิดวินยั ตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสัง่ ซึง่
สามารถใชบงั คับแกผนู น้ั แลวแตกรณี
การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนความรับผิดในทางแพงหรือความรับผิดทาง
อาญา

หมวด 1
การจัดหา
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สวนที่ 1
การจัดหาพัสดุ
-----------------------------ขอ 9 ในกรณีทม่ี ผี อู ทุ ศิ พัสดุใหเปนกรรมสิทธิแ์ กองคการบริหารสวนตําบล หรือใหสทิ ธิอนั เกีย่ วกับพัสดุหรือมอบ
ใหเปนผูด แู ลพัสดุนน้ั ถาการกระทําดังกลาวมีเงือ่ นไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินน้ั ๆ ไดตอ เมือ่ ไดรบั ความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กาหนดไว
ํ
ในหมวดนี้
ขอ 10 กรณีทม่ี กี ารจัดทําพัสดุเอง ใหประธานกรรมการบริหารมีอานาจแต
ํ
งตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง
นัน้ และแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั งิ านโดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหนาทีเ่ ชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจางเวนแต
องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว

สวนที่ 2
การซื้อการจาง
----------------------------การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ขอ 11 ใหองคการบริหารสวนตําบลใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต
ในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
(2) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ งการซือ้ หรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลวให
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือเพือ่ ความ
สะดวกจะระบุหมายเลขมาตรฐานก็ได และหากมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือ
ขนาดเดียวกันตัง้ แตสามรายขึน้ ไปใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑทท่ี ําในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
เทานั้น
(3) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ งการซือ้ หรือจางทํา ยังไมมปี ระกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแตมี
ผูไ ดรบั การจดทะเบียนไวกบั กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกาหนดรายละเอี
ํ
ยดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
กอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามทีร่ ะบุไวในคูม อื ผูซ อ้ื หรือใบแทรกคูม อื ผูซ อ้ื ทีก่ ระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(4) ในกรณีพสั ดุทต่ี อ งการซือ้ หรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลวแตมี
ผูไ ดรบั ใบอนุญาตใหแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานไมถงึ สามราย และหรือมีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาห
กรรมแลว ใหกาหนดรายละเอี
ํ
ยดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม (2) หรือ (3) และระบุความ
ตองการเฉพาะผลิตภัณฑทท่ี าในประเทศไทย
ํ
(5) การกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการกอสรางตาม (2) (3) หรือ (4)
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ใหถอื ตามทีป่ รากฎในบัญชีคูมือหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาเดือนที่จะ
ประกาศซือ้ หรือจาง
(6) ในกรณีมีความจําเปนพิเศษที่จะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการ
กอสรางแตกตางไปจากทีก่ าหนดไว
ํ
ตาม (2) (3) หรือ (4) หรือไดดําเนินการตาม (2) (3) หรือ (4) แลวแตไมสามารถซือ้
หรือจางได หรือมีหลักฐานปรากฎชัดเจนวาหากซือ้ หรือจางแลวจะเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล ใหแจง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมและเมือ่ ไดรบั หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทกั ทวงแลว
ใหดาเนิ
ํ นการซือ้ หรือจางตอไปได หรือไมรบั พิจารณารายนัน้ แลวแตกรณี
(7) การซือ้ หรือจางตาม (2) (3) หรือ (4) ถามีผเู สนอราคาเสนอผลิตภัณฑทอ่ี ยูใ นระหวางการขอรับใบ
อนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือการขอจดทะเบียนไวกบั กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอ
ราคา หากผลิตภัณฑนน้ั ไดรบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือไดรบั การจดทะเบียนไวกบั กระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทง้ั นีจ้ ะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการใหถอื
เสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุต
สาหกรรม แลวแตกรณี
(8) การซือ้ หรือการจางตาม (3) หรือ (4) นอกจากการกอสราง ในกรณีทผ่ี เู สนอราคาผลิตภัณฑแสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑทไ่ี ดรบั การจดทะเบียนไวกบั กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาตําสุ
่ ดของผู
เขาแขงขันราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบหา ใหตอ รองราคาของผูเ สนอผลิตภัณฑทแ่ี สดงเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ
ทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาตําสุ
่ ด หากตอรองแลวราคาทีล่ ดลงสูงกวาราคาตําสุ
่ ด ไม
เกินรอยละสิบ หรืออัตราทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(9) การซือ้ และการจางนอกจากกรณีทก่ี ลาวมาใน (2) (3) หรือ (4) แตไมรวมถึงการจางกอสราง ให
กําหนดเงือ่ นไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีทผ่ี เู สนอผลิตภัณฑทม่ี แี หลงกําเนิดหรือไม
ไดผลิตในประเทศไทยหรือกิจกรรมที่ไมใชของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กาหนด
ํ
ซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอ ทางราชการและเสนอราคาตํ่าสุด หากตอรองราคาแลวราคาทีล่ ดลงสุงกวาราคาตําสุ
่ ดไมเกินรอยละสามหรือ
อัตราทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(10) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพจิ ารณาราคารวมภาษีราคาแยก
ภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑทไ่ี ดประกาศใหผเู สนอราคาทราบแลวแตกรณี
(11) ราคาทีซ่ อ้ื หรือจางใหพจิ ารณาตามหลักเกณฑทก่ี าหนดสํ
ํ
าหรับวิธีซื้อหรือจางแตละวิธีเวนแตจะเขา
หลักเกณฑตาม (8) หรือ (9)
การซือ้ หรือการจางทีด่ าเนิ
ํ นการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
กําหนดเงือ่ นไขตามวรรคหนึ่งได ใหองคการบริหารสวนตําบลสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย ให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณีทพ่ี สั ดุ ผลิตไดเพียงพอตอความตองการในประเทศ ใหผวู า ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุ
ประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน

วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ 12 การซือ้ หรือการจางกระทําได 5 วิธี คือ
(1) วิธตี กลงราคา
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(2) วิธสี อบราคา
(3) วิธปี ระกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
(5) วิธกี รณีพเิ ศษ
ขอ 13 การซือ้ หรือการจางโดยวิธตี กลงราคา ไดแก การซือ้ หรือการจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไมเกิน 50,000 บาท
ขอ 14 การซือ้ หรือการจางโดยวิธสี อบราคา ไดแก การซือ้ หรือการจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 50,000 บาท
ขอ 15 การซือ้ หรือการจางโดยวิธปี ระกวดราคา ไดแก การซือ้ หรือการจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
ขอ 16 การซือ้ หรือการจางตามขอ 13 และขอ 14 ถาผูสั่งซื้อหรือผูจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธที ก่ี าหนด
ํ
สําหรับวงเงินทีส่ งู กวาก็ได
การแบงซือ้ หรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินตํากว
่ าทีก่ ําหนดโดยวิธหี นึง่ วีธี
ใด หรือเพื่อใหอํานาจสัง่ ซือ้ สัง่ จางเปลีย่ นไป จะกระทํามิได
การซือ้ หรือการจางซึง่ ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่
สัญญาเงินกูห รือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
ขอ 17 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ไดแก การซือ้ ครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 50,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึง่ กรณีใด
ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุทจ่ี ะขยายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฏหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวาง
ประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(2) เปนพัสดุทต่ี อ งการซือ้ เรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล
(3) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดนผานองคการระหวางประเทศ
(4) เปนพัสดุทโี่ ดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จาเป
ํ นตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
ซึง่ หมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง
(5) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(6) เปนพัสดุที่ไดดาเนิ
ํ นการซือ้ โดยวิธอี น่ื แลวไมไดผลดี
ขอ 18 การจางโดยวิธพี เิ ศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 50,000 บาท ใหกรทําไดเฉพาะกรณีหนึง่ กรณี
ใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูม คี วามชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุทจ่ี าเป
ํ นตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงประมาณคาซอม
ได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครือ่ งมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดนเรงดวนหากลาชาอาจเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล
(4) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธอี น่ื แลวไมไดผลดี
ขอ 19 การซือ้ หรือการจางโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ไดแก การซือ้ หรือการจางจากสวยราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฏหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีดงั กลาวตอไปนี้
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนัน่ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมตั ใิ หซอ้ื หรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนใ้ี หรวมถึงหนวยงานอืน่ ทีม่ ี
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กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดด
ํ
วย

รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ 20 กอนดําเนินการซือ้ หรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอเหตุผลละเอียดของพัสดุ วงเงิน
ระยะเวลา วิธกี าร และคณะกรรมการ ตอผูส ง่ั ซือ้ หรือสัง่ จาง ตามขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 และขอ 46 แลวแตกรณี สําหรับการซือ้
ทีด่ นิ และหรือสิง่ กอสรางใหมรี าคาประเมินของทางราชการและราคาทีเ่ คยมีการซือ้ ขายมาจริง มาเปรียบเทียบดวยและใหติด
ตอกับเจาของโดยตรง
เมือ่ ผูส งั่ ซือ้ หรือผูสั่งจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุ และผูเกี่ยวของดําเนินการตาม
วิธกี ารซือ้ หรือการจางนัน้ ตอไปได

กรรมการ
ขอ 21 ในการดําเนินการซือ้ หรือการจางแตละครัง้ ใหประธานกรรมการบริหารมีอานาจแต
ํ
งตัง้ คณะกรรมการขึน้
เพือ่ ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธพี เิ ศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง
ขอ 22 คณะกรรมการตามขอ 21 แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึง่ คนและกรรมการอยางนอย
สองคน โดยใหแตงตั้งจากกรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิน่ อืน่ ถาประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานกรรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกลาวขางตนทําหนาที่
ประธานกรรมการแทน
การแตงตัง้ ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิน่ อืน่ เปนประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ นัน้ ๆ และหาก
แตงตัง้ หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ หรือหัวหนาราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอหรือ
ผูว า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ในกรณีเมือ่ ถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวแตประธานกรรมการยังไมมา
ปฏิบตั หิ นาที่ ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหนาทีป่ ระธานกรรมการในเวลานัน้ โดยใหคณะกรรมการดัง
กลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ 28 (1) หรือขอ 35 แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการซึง่ ประธานกรรมการบริหารแตง
ตัง้ เพื่อดําเนินการตอไป
ในการซือ้ หรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตัง้ ผูท เ่ี ปนกรรรมการรับและเปดซองประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูท รง
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คุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซือ้ หรือการจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งกรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล ขาราช
การ หรือขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือผูจัดจาง เปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นโดยใหปฏิบัติหนา
ทีเ่ ชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
การแตงตัง้ กรรมการบริหารเปนคณะกรรมการตามขอ 21 หรือเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจาง ตามขอ 22 วรรค
หก ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับการจัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น
ขอ 23 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึง่ ในการลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถอื เสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจางตองเปนมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทาบั
ํ นทึกความเห็นแยงไวดวย
ขอ 24 ในการจางกอสรางแตละครัง้ ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทาง
ดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนตําบล ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิน่ อืน่ ตามทีไ่ ดรบั ความยิน
ยอมจากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และหากแตงตัง้ หัวหนาสวน
ราชการระดับอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดใหไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอหรือผูว า ราชการจังหวัดแลว
แตกรณี ในกรณีทล่ี กั ษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูค วามชํานาญหลายดานจะแตงตัง้ ผูค วบคุมงานเฉพาะ
ดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูค วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติควรมีคณ
ุ วุฒไิ มต่ากว
ํ าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

วิธีตกลงราคา
ขอ 25 การซือ้ หรือจางโดยวิธตี กลงราคา ใหประธานกรรมการบริหารตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางแลวจัดซื้อ
หรือจางไดภายในวงเงินทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร
การซือ้ หรือการจางโดยวิธตี กลงราคาในกรณีจาเป
ํ นและเรงดวนทีเ่ กิดขึน้ โดยไมไดคาดหมายไวกอ นและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนิน
การไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการบริหาร และเมือ่ ประธานกรรมการบริหารใหความเห็น
ชอบแลว ใหถอื วารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ขอ 26 ใหประธานกรรมการบริหารประกาศสอบราคา และใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาโดยอยาง
นอยใหแสดงรายการตามตัวอยางทีอ่ ธิบดีกําหนด หรือตามแบบทีผ่ า นการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว
การจัดทําเอกสารสอบราคารายใดจําเปนตองมทีขอความหรือรายการ แตกตางจากทีอ่ ธิบดีกําหนดหรือแบบที่ผาน
การตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทาให
ํ ทางราช
การเสียเปรียบก็ใหกระทําไดเวนแตประธานกรรมการบริหาร เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอก็ใหสง
รางเอกสารสอบราคาไปใหอยั การจังหวัดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
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(1) รายการพัสดุทต่ี อ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ งการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองสอบราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาและราคาของเอกสาร (ถามี)
ขอ 27 การซือ้ หรือการจางโดยวิธสี อบราคา ใหดาเนิ
ํ นการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวัน ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุสง ประกาศเผยแพรการสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูม อี าชีพขายหรือรับจาทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และทีว่ า การอําเภอ นั้น
(2) ในการยืน่ ซองสอบราคา ผูเ สนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาซือ้ หรือการจางครัง้ นัน้ และสงถึงองคการบริหารสวนตําบลผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยืน่
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล
(3) ใหเจาหนาทีล่ งรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวนั และเวลาทีร่ บั ซองไวดว ย และใหออกใบรับใหแกผู
ยืน่ ซอง
(4) ใหหวั หนาเจาหนาทีพ่ สั ดุเก็บรักษาซองเสนอรคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมือ่ ถึงกําหนดเวลาเปด
ซองสอบราคาแลว ใหสง มอบซองเสนอราคาพรอมทัง้ รายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อ
ดําเนินการตอไป
การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึง่ รวมทัง้ คุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียด ใหถือปฏิบัติตาม
การใหหรือขายเอกสารของวิธกี ารประกวดราคาโดยอนุโลม แตทั้งนี้ใหเริ่มดําเนินการใหหรือขายเอกสารสอบราคาตัง้ แตวนั
ถัดจากวันประกาศสอบราคาจนถึงกอนวันเปดซองสอบราคา
ขอ 28 คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา
ทุกราย โดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าหนด
ํ
และตรวจสอบรายการ เอกสารตามบัญชีของผูเ สนอราคาทุกรายแลว
ใหกรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเ สนอราคาทีถ่ กู ตองตาม (2) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ปน
ประโยชนตอ องคการบริหารสวนตําบล และเสนอใหซอ้ื หรือจางจากรายทีค่ ดั เลือกไวแลวซึง่ เสนอราคาตําสุ
่ ด
ในกรณีทผ่ี เู สนอราคาตํ่าสุดดังกลาว ไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับองคการบริหารสวนตําบลใน
เวลาทีก่ ําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเ สนอราคาตํารายถั
่
ดไปตามลําดับ
ถามีผเู สนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเ สนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธี
ยืน่ ซองเสนอราคา
ถาปรากฎวาราคาของผูเ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจางสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ 29
(4) ในกรณีทม่ี เี สนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไวในเอกสารสอบราคา
เพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรบั ไวทง้ั หมดตอประธานกรรมการ
บริหารเพือ่ สัง่ การ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุหรือประธานกรรมการบริหารแลวแตกรณี
ขอ 29 การซือ้ หรือการจางโดยวิธสี อบรคาทีป่ รากฎวาราคาของผูเ สนอราคาตําสุ
่ ดรายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซือ้ หรือจางตามขอ 28 (3) ยังสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจางใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับดังนี้
(1) เรียกผูเ สนอราคารายนัน้ มาตอรองราคาใหตาสุ
่ํ ดเทาที่จะทําได หากผูเ สนอราคารายนัน้ ยอมลดราคา
แลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสว นทีส่ งู กวานัน้ ไมเกินรอยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซือ้ หรือจางจากผูเ สนอราคารายนัน้
(2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุก
รายตามขอ 28 (3) มาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธยี น่ื ซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใด
ไมมายืน่ ซองใหถอื วารายนัน้ ยืนราคาตามทีเ่ สนอไวเดิม หากผูเ สนอราคาตําสุ
่ ดในการตอรองราคาครัง้ นีเ้ สนอราคา ไมสงู
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง และเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลว ก็ใหเสนอซือ้ หรือจางจากผูเ สนอราคารายนัน้
(3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอประธานกรรมการบริหารเพื่อประกอบ
การพิจารณาวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการ
จัดซือ้ หรือจางใหม ในกรณีเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวน ใหรายงานเหตุผลความจําเปนตามขอพิจารณา
ดังกลาว เสนอผานการพิจารณาของอําเภอและจังหวัด เพื่อขอทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐที่จัดสรรให เวนแตจะมี
หลักเกณฑของเงินอุดหนุนกําหนดไวเปนอยางอื่น

วิธีประกวดราคา
ขอ 30 ใหประธานกรรมการบริหารประกาศประกวดราคา และใหมีเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา
ตามตัวอยางทีอ่ ธิบดีกาหนด
ํ
หรือตามแบบทีผ่ า นการตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอ ความหรือรายการแตกตางจากทีอ่ ธิบดีกาหนดหรื
ํ
อแบบที่ผาน
การตรวจพิจารณาของอัยการจังหวัด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทาให
ํ องคการ
บริหารสวนตําบลเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตประธานกรรมการการบริหารเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไม
รัดกุมพอ ก็ใหสง รางเอกสารประกวดราคาไปใหอยั การจังหวัดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจดั ทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุทต่ี อ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ งการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการขอรับหรือขอซือ้ เอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร
ขอ 31 การซือ้ หรือจางโดยวิธปี ระกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทาการ
ํ
องคการบริหารสวนตําบล ทีว่ า การอําเภอและทีศ่ าลากลางจังหวัดนัน้ และสงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทอง
ถิน่ ของจังหวัดนัน้ กรมประชาสัมพันธ องคการสือ่ สารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี น่ื อีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภูมภิ าค ใหสง เอกสารประกวดราคาไปพรอมกัน
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การดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ตองกระทํากอนวันรับซองประกวดราคาไมนอ ยกวายีส่ บิ วัน
ขอ 32 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึง่ รวมทัง้ คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด
ใหกระทํา ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือสถานทีท่ ส่ี ามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับจะ
ตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมารับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนัน้ อยางนอยรายละ 1
ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ทั้งนี้ ใหเริ่มดําเนินการใหหรือขายกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอ ยกวาสิบ
วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวาสิบวันดวย
ในกรณีทม่ี กี ารขาย หใกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลจะตองเสียไปในการจัด
สําเนาเอกสารประกวดราคานัน้
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาใหม ใหผรู บั หรือซือ้ เอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรบั เอกสารประกวดราคาใหมโดยไมตอ งเสียคาซือ้
เอกสารประกวดราคาอีก
ขอ 33 กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจง หรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญซึง่ มิได
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตัง้ แตตน ใหจัดทําเปนประกาศและเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดําเนินการตามขอ
31 โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกําหนด
เดิม ใหเลื่อนวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนดวย
ขอ 34 นอกจากกรณีทก่ี ําหนดไวตามขอ 33 เมือ่ ถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเลื่อนหรือ
เปลีย่ นแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได
ขอ 35 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชือ่ กํากับซองกับบันทึกไวทห่ี นาซองวา
เปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่น
ซองไวเปนหลักฐาน หากไมถกู ตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้า
ประกันใหสง สําเนาหนังสือคําประกั
้
นใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเ สนอราคา พรอมทัง้ พัสดุตวั อยาง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถกู ตองใหบนั ทึกในรายงานไวดว ย
(4) เมือ่ พนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอี
ํ
ก เวนแตกรณีตามขอ 11 (7)
(5) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา
ทุกรายโดยเปดเผย ตามวันเวลาและสถานทีท่ ก่ี าหนด
ํ
และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบในเสนอราคาทุกแผน
(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน
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ขอ 36 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตวั อยางแคตตา
ล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเ สนอราคาทีถ่ กู ตองตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีทผ่ี เู สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
ํ
ในสวนทีม่ ใิ ชสาระสําคัญ และความแตกตางนัน้ ไมมผี ลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตดั ผูเ ขาประกวดราคารายนัน้ ออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเ สนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคา
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญทีเ่ สนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิง่ ของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคาทีต่ รวจสอบแลวตาม (1) ซึง่ มี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหซอ้ื หรือจางจากผูเ สนอราคาทีค่ ดั เลือกไว
แลว ซึง่ เสนอราคาตําสุ
่ ด
ในกรณีทผ่ี เู สนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับองคการบริหารสวนตําบลใน
เวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคา
ํ
ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเ สนอราคาตํารายถั
่
ดไปตามลําดับ
ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเ สนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธี
ยืน่ ซองเสนอราคา
ถาปรากฎวาราคาของผูเ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจางสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ 29 โดยอนุโลม
(3) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรบั ไวทง้ั หมดตอผูส ง่ั
ซือ้ หรือผูส ง่ั จางเพือ่ สัง่ การ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และประธานกรรมการบริหาร
ขอ 37 เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพจิ ารณาตามขอ 36 (1) แลว ปรากฎวามีผเู สนอราคา
รายเดียวหรือมีผเู สนอราคาหลายรายแตถกู ตองตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาเพี
ํ
ยง
รายเดียว โดยปกติใหเสนอผูส ง่ั ซือ้ หรือผูส ง่ั จางยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ แตถา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตอ งยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ 36 (2)
โดยอนุโลม
ขอ 38 ในกรณีไมมผี เู สนอราคา หรือมีแตไมถกู ตองตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ าหนด
ํ
ใหเสนอผูสั่ง
ซือ้ หรือผูส ง่ั จางยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ เพื่อดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางใหม
ขอ 39 หลังจากการประกวดราคาแลวแตยงั ไมไดทาสั
ํ ญญาหรือตกลงซือ้ หรือจางกับผูเ สนอราคารายใด ถามีความ
จําเปนเพือ่ ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไข
ทีก่ าหนดไว
ํ
ในเอกสารประกวดราคาซึง่ ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหผูสั่งซื้อหรือผู
สัง่ จางพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้

วิธพี เิ ศษ
ขอ 40 การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนิน
การดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดาเนิ
ํ นการซื้อโดยวิธีเจรจา ตกลงราคา
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(2) ในกรณีเปนพัสดุทต่ี อ งซือ้ เรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลใหเชิญผูมี
อาชีพขายพัสดุนน้ั โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได
(3) ในกรณีเปนพัสดุทโ่ี ดยลักษระของการใชงานหรือมีขอ จํากัดทางเทคนิคที่จาเป
ํ นตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2)
(4) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดาเนิ
ํ นการซือ้ โดยวิธอี น่ื แลวไมไดผลดีใหสบื ราคาจากผูม อี าชีพขายพัสดุนน้ั
โดยตรง และผูเ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซือ้ เสนอราคาสูงกวาราคาทีท่ อ งตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(5) ในกรณีพสั ดุทเ่ี ปนทีด่ นิ และหรือสิง่ กอสรางซึง่ จําเปนตองซื้อเฉพาะแหงใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นวาราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรใหตอ รองราคาลง
เทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรบั ทัง้ หมดตอผูส ง่ั ซือ้ เพือ่ สัง่ การโดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุ และประธานกรรมการบริหารแลวแตกรณี
ขอ 41 การจางโดยวิธพี เิ ศษ ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนิน
การดังตอไปนี้
(1) การจางโดยวิธพี เิ ศษตามขอ 18 (1) (2) และ (3) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นวาราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองถิน่ หรือราคาทีป่ ระมาณได หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอ รองราคาลงเทาทีจ่ ะทําได
(2) การจางโดยวิธพี เิ ศษตามขอ 18 (4) กรณีเปนพัสดุที่ไดดาเนิ
ํ นการจางโดยวิธอี น่ื แลวไมไดผลดีใหสบื
ราคาจากผูม อี าชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถามี) หาก
เห็นวาผูเ สนอราคารายทีเ่ ห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองถิน่ หรือราคาทีป่ ระมาณได หรือราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรบั ไวทง้ั หมดตอผูส ง่ั จาง
เพือ่ สั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และประธานกรรมการบริหาร แลวแตกรณี

วิธกี รณีพเิ ศษ
ขอ 42 การดําเนินการซือ้ หรือจางโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ใหประธานกรรมการบริหารสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จางจากผูข ายหรือผู
รับจางตามขอ 19 ไดโดยตรง

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ 43 การสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จางทุกวิธที ใ่ี ชจา ยจากเงินรายไดนอกจากทีก่ าหนดไว
ํ
ในขอ 44 และขอ 45 ใหประธาน
กรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจากั
ํ ดวงเงิน
ขอ 44 การสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จางครัง้ หนึง่ นอกจากวิธพี เิ ศษและวิธกี รณีพเิ ศษ จากเงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ
หรือเงินชวยเหลือหรือเงินกู ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูด ํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(1) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน 1,000,000 บาท
(2) สภาองคการบริหารสวนตําบล เกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
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(3) นายอําเภอ เกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท
(4) ผูว า ราชการจังหวัด เกิน 4,000,000 บาทขึ้นไป
ขอ 45 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง จากเงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศหรือเงินชวยเหลือหรือ
เงินกู ทัง้ หมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจของผูด ํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(1) ประธานกรรมการบริหาร ไมเกิน 500,000 บาท
(2) สภาองคการบริหารสวนตําบล เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท
(3) นายอําเภอ เกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
(4) ผูว า ราชการจังหวัด เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
ขอ 46 การสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จางโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ใหประธานกรรมการบริหารสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จางโดยไมจากั
ํ ดวงเงิน

การตรวจรับพัสดุ
ขอ 47 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาทีต่ รวจรับพัสดุและตรวจการจางทีไ่ มใชงานกอสรางดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใ ชพสั ดุนน้ั หรือสถานทีซ่ ง่ึ กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ น่ื ในกรณีทไ่ี มไดกาหนดไว
ํ
ในสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติ
จากประธานกรรมการบริหารกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถกู ตองครบถวนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว สําหรับกรณีทม่ี กี ารทดลองหรือตรวจ
สอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชานาญการหรื
ํ
อผูท รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุนน้ั มาใหคําปรึกษาหรือสงพัสดุ
นัน้ ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีข่ องผูช านาญการหรื
ํ
อผูท รงคุณวุฒนิ น้ั ๆ ก็ได
ในกรณีจาเป
ํ นที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดาเนิ
ํ นการใหเสร็จสิน้ ไป
โดยเร็วทีส่ ดุ
(4) เมือ่ ตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรบั พัสดุไวและถือวาผูข ายหรือผูร บั จางไดสง มอบพัสดุถกู ตอง
ครบถวนตัง้ แตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนน้ั มาสง แลวมอบแกเจาหนาทีพ่ สั ดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจางหนึ่งฉบับ และเจาหนาที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล และรายงานใหประธานกรรมการบริหารทราบ
ในกรณีทเ่ี ห็นวาพัสดุทส่ี ง มอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงาน
ประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพือ่ ทราบหรือสัง่ การแลวแตกรณี
(5) ในกรณีทผ่ี ขู ายหรือผูร บั จางสงมอบพัสดุถกู ตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถกู
ตองทัง้ หมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนทีถ่ กู ตองโดยถือปฏิบตั ติ าม (4)
และโดยปกติใหรีบรายงานประธานกรรมการบริหารเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายในสามวันทําการ นับแตวัน
ตรวจพบ แตทง้ั นีไ้ มตดั สิทธิข์ ององคการบริหารสวนตําบลที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือ
ไมถกู ตองนัน้
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึง่ ไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายในสามวันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
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(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นไวใหเสนอประธานกรรมการ
บริหารเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถาประธานกรรมการบริหารสัง่ การ ใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแต
กรณี

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ 48 คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางมีหนาทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมทีผ่ คู วบคุมงานรายงานโดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทัง้ รับทราบหรือพิจารณาการสัง่ หยุดงาน
หรือพักงานของผูค วบคุมงานแลวรายงานประธานกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาสัง่ การตอไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมขี อ สงสัยหรือมีกรณีทเ่ี ห็นวาตามหลักวิชาการตาง ๆ ไมนาจะเปน
ไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานทีท่ ก่ี ําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทางานจ
ํ
างนัน้ ๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
แปลงแกไขเพิม่ เติม หรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่ ห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายในสามวันทําการ นับแตวนั ทีป่ ระธานกรรมการไดรบั
ทราบการสงมอบงาน และใหทาการตรวจรั
ํ
บใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมือ่ ตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
แลว ใหถอื วาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทาใบรั
ํ บรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชือ่ ไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบใหแกผูรับจางหนึ่งฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุหนึง่ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล และรายงานให
ประธานกรรมการบริหารทราบ
ในกรณีทเี่ ห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ
กําหนดในสัญญา ใหรายงานประธานกรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุเพือ่ ทราบหรือสัง่ การแลวแตกรณี
(5) ในกรณีทก่ี รรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอประธาน
กรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถาประธานกรรมการบริหาสัง่ การใหตรวจรับงานจางนัน้ ไว จึงจะดําเนินการตาม (4)
ขอ 49 ผูค วบคุมงานกอสราง มีหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ ก่ี ําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทางานจ
ํ
างนัน้ ๆ ทุกวัน ให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน
งานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูร บั
จางขัดขืนไมปฏิบตั ติ ามก็สง่ั ใหหยุดงานนัน้ เฉพาะสวนหนึง่ สวนใดหรือทัง้ หมดแลวแตกรณีไวกอ น จนกวาผูรับจางจะยอม
ปฏิบตั ใิ หถูกตองตามคําสัง่ และใหรายงานคณะกรมการตรวจการจางทันที
(2) ในกรณีทปี่ รากฎวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาด
หมายไดวา ถ฿งแมวา งานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมือ่ สําเร็จแลวจะไมมน่ั คง
แข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัยใหสง่ั พักงานนัน้ ไวกอ นแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จางโดยเร็ว
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(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน
อยางนอยสองฉบับ เพือ่ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่
พัสดุเมือ่ เสร็จงานแตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูร บั จางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหราย
งานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ

สวนที่ 3
การเชา
ขอ 50 การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑทก่ี ําหนดไวในหมวดนี้ใหประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยว
กับการซือ้ มาใชโดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยใหกระทําไดไม
เกินสามป ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) การเชาจากสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิน่ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทัง้ สัญญา
(2) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยีส่ บิ ของคาเชาทัง้ สัญญา
การเชาหรือการจายคาเชานอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวในวรรคสอง ใหนายอําเภอเปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ิ

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ 51 การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เชาทีด่ นิ เพือ่ ใชประโยชนในราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(2) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีทไ่ี มมสี ถานทีข่ ององคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมเพียง
พอ
(3) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล ในกรณีทไ่ี มมสี ถานทีเ่ ก็บเพียงพอ
การเชาใหดาเนิ
ํ นการโดยวิธตี กลงราคา
ขอ 52 กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทารายงานเสนอประธานกรรมการบริ
ํ
หารตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(2) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณทีต่ อ งการใชพรอมทัง้ ภาพ
ถาย และราคาคาเชาครัง้ หลังสุด เปนตน
(4) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึง่ มีขนาดและสภาพใกลเคียงกับทีจ่ ะเชา
ขอ 53 อสังหาริมทรัพยซง่ึ มีอตั ราคาเชารวมทัง้ คาบริการอืน่ เกีย่ วกับการเชาตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในสัญญาไมเกินเดือน
ละ 20,000 บาท ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ิ ถาเกินเดือนละ 20,000 บาท ใหคณะกรรมการบริหาร
เปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ิ
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สวนที่ 4
สัญญาและหลักประกันสัญญา
ขอ 54 การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหาร
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอ ความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาทีอ่ ธิบดีกําหนด โดยมีสาระ
สําคัญตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในตัวอยางและไมทาให
ํ ทางองคการบริหารสวนตําบลเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตประธาน
กรรมการบริหารเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ หรือไมรดั กุมพอก็ใหสง รางสัญญานัน้ ผานอําเภอและจังหวัดไปให
อัยการจังหวัดพิจารณากอน
ในกรณีทไี่ มอาจทําสัญญาตามตัวอยางทีอ่ ธิบดีกําหนด และจําเปนตองรางสัญญาขึน้ ใหมตอ งสงรางสัญญานัน้ ผาน
อําเภอและจังหวัดใหอัยการจังหวัดพจิารณากอน เวนแตประธานกรรมการบริหารเห็นสมควรทําสัญญาตามแบทีเ่ คยผานการ
พิจารณาของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารเห็นวาจะมี
ปญหาในทางเสียเปรียบ หรือไมรดั กุมพอ ใหสง รางสัญญาใหอยั การจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด แลวแตกรณีตรวจ
พิจารณากอน
ขอ 55 การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอ กันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหาร
(1) การซือ้ หรือการจางโดยวิธตี กลงราคา
(2) การจัดหาทีค่ สู ญ
ั ญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการนับตัง้ แต
วันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(3) การซือ้ หรือการจางโดยวิธกี รณีพเิ ศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(4) การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษตามขอ 17 (1) (2) และ (3)
(5) การจางโดยวิธพี เิ ศษตามขอ 18 (1) (2) และ (3)
(6) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึง่ มีราคาไมเกิน 5,000 บาท หรือในกรณีการซือ้ หรือการจางซึง่ ใชวธิ ดี าเนิ
ํ นการตามขอ 25
วรรคสอง จะไมทาข
ํ อตกลงเปนหนังสือไวตอ กันก็ได
ขอ 56 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว ระหวางรอยละ 0.01 0.20 ของราคาพัสดุทย่ี งั ไมไดรบั มอบ เวนแตการจางซึง่ ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจางนัน้ แตจะตองไมตากว
ํ่ าวันละ 100 บาท
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใดใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหาร
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซง่ึ อาจมีผลกระทบตอการทีค่ สู ญ
ั ญาของทางองคการบริหารสวนตําบลจะหลีกเลีย่ ง
ไมปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึง่ สวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการ
ไดโดยสมบูรณ แมคสู ญ
ั ญาจะสงมอบสิง่ ของภายในกําหนดตามสัญญา แตยงั ขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสง มอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตัง้ หรือทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญา
เปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทัง้ หมด
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เมือ่ ครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหประธานกรรมการบริหารรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูส ญ
ั ญา และเมือ่ คูส ญ
ั ญาไดสง มอบพัสดุ ใหองคการบริหารสวนตําบลบอกสงวนสิทธิการเรียกคา
ปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ 57 ใหประธานกรรมการบริหารสงสําเนาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตลานบาทขึ้นไปใหสานั
ํ ก
งานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแตวัน
ทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ 58 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปน
ความจําเปนเพือ่ ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล หรือไมทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเสียประโยชนให
ประธานกรรมการบริหารดําเนินการโดยผานความเห็นชอบของผูส ง่ั ซือ้ หรือสัง่ จางกอน
ถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางสวนใหองคการบริหารสวนตําบลราย
งานเหตุผลความจําเปนของการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งเสนอผานการพิจารณาของอําเภอและจังหวัด เพื่อขอทํา
ความตกลงกับหนวยงานของรัฐทีจ่ ดั สรรให เวนแตจะมีหลักเกณฑของเงินอุดหนุนนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือถางบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงินชวยเหลือ ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีหลักเกณฑของแหลง
เงินนั้น ๆ กําหนดไวเปนอยางอื่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป และเมื่อไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตก
ลงดังกลาวแลวใหปฏิบัติตามขอ 57 ดวย
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรบั การรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกรผูช ํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการ
ของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงขางตน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกี ารงบ
ประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 59 ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชือ่ ไดวา ผูร บั จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ํ
ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผู
สัง่ จางกอน
การตกลงกับคูส ญ
ั ญาทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาไดเฉพาะกรณีทเ่ี ปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบขององคการบริหารสนตําบลในการทีจ่ ะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน
ขอ 60 ในกรณีทค่ี สู ญ
ั ญาไมสามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอ
ตกลงนัน้ หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหประธานกรรมการบริหารดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอน
กรณีจานวนเงิ
ํ
นคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง และคูสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกองค
การบริหารสวนตําบลโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทา
ทีจ่ าเป
ํ น โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือสั่งจางกอน
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ขอ 61 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูใ นอํานาจ
ของประธานกรรมการบริหารทีจ่ ะพิจารณา โดยผานความเห็นชอบของผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางกอนตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิด
ขึน้ จริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองขององคการบริหารสวนตําบล
(2) เหตุสดุ วิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอนั หนึง่ อันใดทีค่ สู ญ
ั ญาไมตอ งรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใหองคการบริหารสวนตําบลระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหองคการบริหารสวนตําบล
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาทีก่ ําหนด คูส ญ
ั ญาจะยกมากลาวอางเพือ่ ขอลด
หรืองดคาปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึง่ มีหลักฐานชัดแจง หรือองคการบริหารสวนตําบล
ทราบดีอยูแ ลวตัง้ แตตน

หลักประกัน
ขอ 62 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธ่ นาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนัน้ ไมเกิน
3 วันทําการ
(3) หนังสือคําประกั
้
นของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่อธิบดีกาหนด
ํ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สําหรับหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาจางทีม่ วี งเงินคางานกอสรางไมเกินสิบลานบาทใหใชหลักประกัน
ไดอกี หนึง่ ประเภท คือหนังสือคําประกั
้
นของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจคําประกั
้
น ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารทีอ่ ธิบดีกําหนดโดยอนุโลม
ขอ 63 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ 62 ใหกาหนดมู
ํ
ลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละหา
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุทม่ี รี ะยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินหนึง่ ป และพัสดุนน้ั ไมตอ งมีการประกันเพือ่ ความ
ชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสน้ิ เปลือง ใหกาหนดหลั
ํ
กประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของ
สัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกันตลอดอายุสญ
ั ญา และหากในปตอ ไปราคาพัสดุทส่ี ง มอบแตกตางไป
จากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีทห่ี ลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนาหลั
ํ กประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายในสิบหาวันกอนการสงมอบพัสดุงวด
สุดทายของปนน้ั ใหองคการบริหารสวนตําบลหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่องคการบริหารสวนตําบลจะตอง
จายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคาและหรือสัญญาดวย
ในกรณีทผ่ี เู สนอราคาหรือคูส ญ
ั ญาวางหลักประกันทีม่ มี ลู คาสูงกวาทีก่ าหนดไว
ํ
ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
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ขอ 64 ในกรณีทส่ี ว นราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอรคาหรือเปนคู
สัญญาไมตอ งวางหลักประกัน
ขอ 65 ใหองคการบริหารสวนตําบลคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูคําประกั
้
นตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(1) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูคําประกั
้
นภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดพิจารณา
ในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผเู สนอราคาทีค่ ดั เลือกไวซง่ึ เสนอราคาตําสุ
่ ดไมเกินสามราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูเ สนอราคาไดพน จากขอผูกพันแลว
(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคาประกั
ํ้
นโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกินสิบหาวัน
นับแตวนั ทีค่ สู ญ
ั ญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดหาทีไ่ มตอ งมีการประกันเพือ่ ความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกัน ใหแกคูสัญญาหรือผูคาประกั
ํ้
นตาม
อัตราสวนของพัสดุ ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลไดรบั มอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคําประกั
้
นของธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนในกรณีที่ผู
เสนอราคาหรือคูส ญ
ั ญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคําประกั
้
นใหแกผูเสนอราคาหรือคู
สัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนคํ้าประกันทราบดวย

สวนที่ 5
การลงโทษผูท ง้ิ งาน
ขอ 66 ใหประธานกรรมการบริหารรายงานผานอําเภอและจังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผูที่
ไดรบั การคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลกําหนด หรือคูสัญญาของ
องคการบริหารสวนตําบลไมปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือขอตกลงนัน้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนผูทิ้งงาน เมื่อปลัดกระทรวง
มหาดไทยสัง่ ผูนั้นเปนผูทิ้งงานแลว ใหรีบสงชื่อผูนั้นไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพือ่ แจงเวียนใหสว นราชการตาง ๆ
ทราบ
เมือ่ สํานักนายกรัฐมนตรีแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบวาผูนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหอธิบดีแจงเวียนองคการ
บริหารสวนตําบลตาง ๆ ทราบ พรอมทั้งแจงผูทิ้งงานรายนั้นทางไปรษณียลงทะเบียน
หามองคการบริหารสวนตําบลกอนิตสิ มั พันธกบั ผูท ง้ิ งานนัน้ นับแตไดรับการแจงเวียน เวนแตปลัดกระทรวง
มหาดไทยจะสัง่ เพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน และการสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรเชือ่ ไดวา มีการกระทําโดยไมสจุ ริตหรือมีการสมยอมกันในการเขาเสนอราคากับองคการ
บริหารสวนตําบล ใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาที่มีการกระทําดังกลาวเสมือนเปนผูทิ้งงาน และดําเนินการตามขั้นตอนใน
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม โดยอนุโลม
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หมวด 2
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ 1
การยืม
ขอ 67 การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึง่ มิใชเพือ่ ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลหรือประโยชน
ของทางราชการจะกระทํามิได
ขอ 68 การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอกั ษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยให
ประธานกรรมการบริหารเปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ิ
ขอ 69 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนน้ั มาสงคืนใหในสภาพทีใ่ ชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสีย
หาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผยู มื จัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคา
ทีเ่ ปนอยูใ นขณะยืมตามหลักเกณฑทอ่ี ธิบดีกาหนด
ํ
ขอ 70 การยืมพัสดุประเภทใชสน้ิ เปลือง ใหกระทําไดเฉพาะเมือ่ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ หรือสวน
ราชการผูย ืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทนั การและองคการบริหารสวนตําบลผู
ใหยมื มีพสั ดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลของตน ทั้งนี้ โดยปกติผูยืมจะตอง
จัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหองคการบริหารสวนตําบลผูใหยืม
ขอ 71 เมือ่ ครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูไดรับมอบหมายมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแตวันครบกําหนด

สวนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ 72 พัสดุขององคการบริหารสวนตําบลไมวา จะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้
เวนแตมกี ฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 73 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดาเนิ
ํ นการดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการตามตัวอยางที่
อธิบดีกาหนด
ํ
โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก-จายพัสดุ
ขอ 74 การเบิกพัสดุจากองคการบริหารสวนตําบล ใหหัวหนาหนวยงานที่ตองการใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก และให
ประธานกรรมการบริหารหรือผูท ป่ี ระธานกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูส ง่ั จายพัสดุ
ขอ 75 ใหเจาหนาที่พัสดุซึ่งเปนผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบแลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
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การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 76 กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหประธานกรรมการบริหารแตงตั้งเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลซึง่ มิ
ใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพือ่ ตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคมปกอนจน
ถึงวันที่ 30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนนการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตน
ไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสือ่ มคุณภาพ หรือ
สูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจาเป
ํ นตองใชในราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแ ตง
ตัง้ ภายในสามสิบวันทําการนับแตวนั เริม่ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมือ่ ประธานกรรมการบริหารไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหปด ประกาศรายงานดังกลาว ณ ที่ทาํ
การองคการบริหารสวนตําบลโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ พรอมกับสงรายงานผานอําเภอไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี จํานวน 1 ชุด
ขอ 77 เมือ่ ประธานกรรมการบริหารไดรบั รายงานดังกลาวตามขอ 76 และปรากฏวามีพสั ดุชํารุดเสือ่ มสภาพหรือ
สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนาความ
ํ
ในขอ 22 และขอ 23 มาใชโดยอนุโลม
ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูร บั ผิดดวย ใหประธานกรรมการบริหารดําเนินการตามหลักเกณฑของ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเรือ่ งความรับผิดทางแพงตอไป

สวนที่ 3
การจําหนาย
ขอ 78 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในราชการตอไป จะสิ้นเปลืองคาใชจาย
มาก ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุเสนอรายงานตอประธานกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาสัง่ ใหดําเนินการตามวิธกี ารอยางหนึง่ อยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดาเนิ
ํ นการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถา ขายโดยวิธที อดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนาวิ
ํ ธที ่ี
กําหนดเกีย่ วกับการซือ้ มาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาซือ้ หรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000 บาท
จะขายโดยวิธตี กลงราคาโดยไมตอ งขายทอดตลาดกอนก็ได
การขายใหแกสว นราชการ องคการบริหารสวนตําบลอืน่ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวย
งานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล ตาม
มาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธตี กลงราคา
(2) โอน ใหโอนแกสว นราชการ องคการบริหารสวนตําบลอืน่ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่
หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ทัง้ นีใ้ หมหี ลักฐานการสงมอบไวตอ กันดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ทีป่ ระธานกรรมการบริหารสัง่ การ
ขอ 79 เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกี ารงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือขอตกลงในสวนทีใ่ ชเงินกูห รือเงินชวยเหลือแลวแตกรณี
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การจําหนายเปนสูญ
ขอ 80 ในกรณีทพ่ี สั ดุสญ
ู ไปโดยไมปรากฏตัวผูร บั ผิด หรือมีตวั ผูร บั ผิดแตไมสามารถชดใชตามหลักเกณฑเรือ่ ง
ความรับผิดทางแพง หรือมีตวั พัสดุอยูแ ตไมสามารถดําเนินการตามขอ 78 ใหประธานกรรมการบริหารเปนผุพ จิ ารณา
อนุมัติจาหน
ํ ายพัสดุเปนสูญ
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ 81 เมื่อไดดาเนิ
ํ นการตามขอ 78 หรือขอ 80 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที พรอมกับสงสําเนาบัญชีหรือทะเบียนนั้นผานอําเภอไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค จํานวน 1 ชุด
สําหรับพัสดุซง่ึ ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ 82 ในกรณีทพ่ี สั ดุขององคการบริหารสวนตําบลเกิดการชํารุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตอง
ใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปตามขอ 76 และไดดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑเรือ่ งความรับผิดทาง
แพง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลวใหดําเนินการจําหนายตามขอ 78 จําหนายเปนสูญตามขอ 80
และลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินตามขอ 81 โดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
ขอ 83 การพัสดุใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหดาเนิ
ํ นการตอ
ไปตามระเบียบหรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน
(สนั่น ขจรประศาสน)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
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