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ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การ
แลกเปลีย่ น การเช่า การควบคุม การจาหน่ายและการดาเนินการอื่น ๆ ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่ า วัส ดุ ครุ ภ ัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่ อสร้า ง ที่กาหนดไว้ใ นหนั งสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ทดลอง และบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น ๆ
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ การรับ
ขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ การ
จ้างทีป่ รึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากทีป่ รึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่ า การจ้า งบริการจากนิ ติบุ คคลหรือบุ ค คล
ธรรมดาทีป่ ระกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงิ นงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย เพิม่ เติม แต่
ไม่รวมถึงเงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
“เงิ นนอกงบประมาณ” หมายความว่าเงินทีห่ น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จัดหารายได้เป็ น
ครัง้ คราวหรือมีผอู้ ุทศิ ให้เป็ นการเฉพาะเจาะจง
“เงิ นกู้” หมายความว่า เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“เงิ นช่ วยเหลือ” หมายความว่ า เงิน ที่ได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือจากรัฐบาลต่า งประเทศ องค์ก าร
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทัง้ ในระดับรัฐบาลและทีม่ ใิ ช่ระดับรัฐบาล
มูลนิธหิ รือเอกชนต่างประเทศ
“อาคาร” หมายความว่า สิง่ ปลูกสร้างถาวรทีบ่ ุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารทีท่ าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
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-2สิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนัน้ ๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่ อระบายน้ า หอถังน้ า
ถนน ประปาและสิง่ อื่น ๆ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิ ตในประเทศไทย” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตสาเร็จรูปแล้ว โดยสถานทีผ่ ลิตตัง้ อยู่
ในประเทศไทย
“กิ จการของคนไทย” หมายความว่า กิจการทีเ่ ป็ นของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็ นที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น รวมทัง้ ให้บริการด้านศึกษาสารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสญ
ั ชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กบั ศูน ย์ข้อมูลที่
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
****** “หน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ด้วย
****** “หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารของหน่ วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายถึง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
****** “ข้าราชการส่วนท้องถิ่ น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงาน
เทศบาล
“รัฐวิ สาหกิ จ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
“หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่ พสั ดุ” หมายความว่ า หัว หน้ า หน่ ว ยงานระดับกองหรือแผนกที่ป ฏิบตั ิงาน
ใน สายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในกรณีท่ไี ม่มผี ู้ดารงตาแหน่ งดังกล่าว ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ อื่นให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุแล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้ าที่ พสั ดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซ่งึ ดารงตาแหน่ งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ท่ี
ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้มหี น้าที่หรือปฏิบตั ิงาน
เกีย่ วกับการพัสดุตามระเบียบนี้
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-3“ผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้สงจ้
ั ่ าง” หมายความว่า ผูม้ อี านาจสังอนุ
่ ญาตให้ซ้อื หรือจ้าง ตามระเบียบนี้
“ผู้ อ านวยการโครงการ” หมายความว่ า ผู้ ซ่ึ ง ได้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ง หรื อ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบ ในการดาเนินการเกีย่ วกับการพัสดุตามโครงการเงินกูห้ รือโครงการเงินช่วยเหลือ
“โรงงานที่ ได้ รบั การรับรองระบบคุณ ภาพ” หมายความว่ า โรงงานที่ได้ร บั การรับ รองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรือ 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รบั การรับรองจากสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
****** “ผู้เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือ
เข้ า เสนองานเพื่อ รับ จ้ า งเป็ นที่ ป รึ ก ษา หรื อ รับ จ้ า งออกแบบและควบคุ ม งาน ให้ แ ก่ ห น่ ว ยการบริ ห าร
ราชการ ส่วนท้องถิ่น เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การทีบ่ ุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร
หรือผูม้ อี านาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ ุคคลรายหนึ่ง มีอานาจ หรือสามารถ
ใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ ุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ สนอราคา
หรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด เป็ นหุ้นส่วนใน
ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใ นบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด อีก
รายหนึ่งหรือหลายรายทีเ่ สนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้าในกิจการนัน้
หรือในอัตราอื่น ตามทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภท
หรือ บางขนาด
(3) มีค วามสัม พัน ธ์ กัน ในลัก ษณะไขว้กัน ระหว่ า ง (1) และ (2) โดยผู้จ ัด การ หุ้น ส่ ว นผู้จ ัด การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ ุคคล ราย
หนึ่ง เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จากัดหรือบริษทั
คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย

-4มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่ วยการบริหารราชการ ส่วน
ท้องถิน่ นัน้ ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่วน หรือการเข้าถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุน้ ส่วนหรือการถือหุน้ ของ
บุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ช่อื บุคคลอื่นเป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้เป็ น
หุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยทีต่ นเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริหารทีแ่ ท้จริง หรือเป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง
ของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จากัด หรือ
บริษทั มหาชนจากัดทีเ่ กี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่นหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ในคราวเดียวกัน ให้ถอื ว่าผูเ้ สนรอราคาหรือผูเ้ สนองานนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
****** “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การทีผ่ เู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรือเป็ นอุปสรรคหรือไม่เปิ ดโอกาสให้มกี าร
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ไม่ว่าจะ
กระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์ส ิ น
หรือประโยชน์อ่นื ใด หรือใช้กาลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายหรือแสดงเอกสารเป็ นเท็จ หรือ
กระทาการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา หรือผูเ้ สนองาน
ด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองานรายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทาสัญญากับหน่ วยการ
บริหารราชการส่ว นท้องถิ่น นั น้ หรือเพื่อหลีกเลี่ย งการแข่ งขัน ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม หรือเพื่อให้เ กิด ความ
ได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ โดยมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
****** “เจ้าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตาม
ข้อ 35 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 43 คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัด เลือ กตามข้อ 81 คณะกรรมการด าเนิ น การจ้า งโดยวิธีค ัด เลือ กตามข้อ 96 คณะกรรมการด าเนิ น การ
จ้าง โดยวิธคี ดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนดตามข้อ 99 หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบ และควบคุมงาน
โดยวิธพี เิ ศษทีเ่ ป็ นการจ้างโดยการประกวดราคาแบบตามข้อ 100 (2)
****** “งานก่ อสร้างสาธารณู ปโภค” หมายความว่ า งานก่ อสร้า ง ซ่ อมแซม และบ ารุ งรักษางานอัน
เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้ า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า ระบบการขนส่งปิ โตรเลียม โดยทาง
ท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ดาเนินการในระดับพืน้ ดิน ใต้พน้ื ดิน หรือเหนือพืน้ ดิน
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-5วิ ธีซื้อหรือวิ ธีจ้าง
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้างกระทาได้ 5 วิธี คือ
(1) วิธตี กลงราคา
(2) วิธสี อบราคา
(3) วิธปี ระกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
(5) วิธกี รณีพเิ ศษ
*
ข้อ 13 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครัง้ หนึ่ ง ซึ่งมีราคาไม่
เกิน 100,000 บาท
* ข้ อ 14 การซื้ อ หรือ การจ้ า งโดยวิธีส อบราคา ได้ แ ก่ การซื้ อ หรือ การจ้ า งครัง้ หนึ่ ง ซึ่ ง มีร าคา
เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
* ข้อ 15 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีป ระกวดราคา ได้แ ก่ การซื้อหรือการจ้างครัง้ หนึ่ง ซึ่งมีร าคา
เกิน 2,000,000 บาท
****** ข้อ 16 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 13 หรือข้อ 14 ถ้าผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือสังจ้
่ างเห็นสมควรจะสังให้
่ กระทา
โดยวิธกี าหนดไว้สาหรับวงเงินทีส่ งู กว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้างในครัง้ เดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ากว่าทีก่ าหนด
โดยวิธหี นึ่งวิธใี ด หรือเพื่อให้อานาจสังซื
่ ้อสังจ้
่ างเปลีย่ นไป จะกระทามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุทง่ี ่าย
ต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดาเนินการซื้อหรือจ้างในครัง้ เดียวกันทัง้ จานวนเงิน
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดาเนินการด้วยเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้สงจ้
ั ่ างจะสังให้
่ กระทา
ตามวงเงินทีส่ ญ
ั ญาเงินกูห้ รือสัญญาเงินช่วยเหลือกาหนดก็ได้
** ข้อ 17 การซื้อโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซื้อครัง้ หนึ่งซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทาได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
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-6(1) เป็ นพัสดุทจ่ี ะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่ว นท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใ ห้มีฐานะเป็ น ราชการบริหารส่ว นท้อ งถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็ นพัสดุทต่ี ้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
(3) เป็ นพัสดุท่จี าเป็ นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(4) เป็ นพัสดุทโ่ี ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จากัดทางเทคนิคทีจ่ าเป็ นต้องระบุยห่ี อ้
เป็ นการเฉพาะ ซึง่ หมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจาตาแหน่ง หรือยารักษาโรคทีไ่ ม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
(5) เป็ นพัสดุทเ่ี ป็ นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง ซึง่ จาเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(6) เป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาเนินการซื้อโดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
** ข้อ 18 การจ้างโดยวิธีพเิ ศษ ได้แก่ การจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นงานทีต่ อ้ งจ้างช่างผูม้ ฝี ีมอื โดยเฉพาะ หรือผูม้ คี วามชานาญเป็ นพิเศษ
(2) เป็ นงานจ้างซ่อมพัสดุทจ่ี าเป็ นต้องถอดตรวจให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน จึง
จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น งานจ้า งซ่ อ มเครื่อ งจัก ร เครื่อ งมือ กล เครื่อ งยนต์ เครื่อ งไฟฟ้ า หรือ เครื่อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(3) เป็ น งานที่ต้องกระทาโดยเร่ งด่ ว น หากล่ า ช้า อาจจะเสีย หายแก่ หน่ ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิน่
(4) เป็ นงานทีไ่ ด้ดาเนินการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี
ข้ อ 19 การซื้ อ หรือ การจ้ า งโดยวิธีก รณี พ ิเ ศษ ได้ แ ก่ การซื้ อ หรือ การจ้ า งจากส่ ว นราชการ
หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อื่น หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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-7(1) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรือทางานจ้างนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้ซ้อื หรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ซ้อื หรือจ้าง และกรณีน้ใี ห้รวมถึงหน่วยงาน
อื่นทีม่ กี ฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
** ข้อ 20 ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างตามข้อ 21 ให้
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทารายงานเสนอผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะซื้อหรืองานทีจ่ ะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเ่ คยซื้อหรือจ้างครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้
(5) กาหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุนัน้ หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
(6) วิธที จ่ี ะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซื้อหรือจ้างโดยวิธนี ัน้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการซื้อหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
**
การซื้อหรือจ้างโดยวิธตี กลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
ตามข้อ 17 (2) หรือข้อ 18 (3) ซึง่ ไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุหรือเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการ
ปฏิบตั ริ าชการนัน้ จะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นก็ได้
ข้อ 21 ก่อนดาเนินการซื้อทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทารายงานเสนอต่อผู้สงซื
ั ่ ้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งซื้อ
(2) รายละเอียดของทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างทีต่ อ้ งการซื้อรวมทัง้ เนื้อทีแ่ ละท้องทีท่ ต่ี ้องการ
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(4) ราคาซื้อขายของทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจ่ ะซื้อครัง้ หลังสุด
ประมาณ 3 ราย
(5) วงเงิน ที่จ ะซื้อ โดยให้ร ะบุ ว งเงิน งบประมาณ วงเงิน ตามโครงการเงิน กู้ หรือ เงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซื้อในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซื้อในครัง้ นัน้
(6) วิธที จ่ี ะซื้อและเหตุผลทีต่ อ้ งซื้อโดยวิธนี ัน้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการซื้อ การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคาการซื้อทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างให้ตดิ ต่อกับเจ้าของโดยตรง
ข้ อ 22 เมื่ อ ผู้ ส ั ง่ ซื้ อ หรื อ ผู้ ส ั ง่ จ้ า งให้ ค วามเห็ น ชอบตามรายงานที่ เ สนอตามข้ อ 20 หรื อ
ข้อ 21 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาเนินการตามวิธกี ารซื้อหรือการจ้างนัน้ ต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบือ้ งต้นในการซื้อหรือการจ้าง
** ข้อ 23 หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บื้องต้นในการซื้อ
และการจ้าง ให้กระทาได้ในกรณี จาเป็ นต้องจากัดเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามสามารถ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
คัดเลือก ประกาศให้ผทู้ ส่ี นใจทราบโดยเปิ ดเผย
ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอขออนุ มตั ิหวั หน้าฝ่ ายบริหารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
โดยให้มรี ายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานทีจ่ ะต้องซื้อหรือจ้าง
(3) คุ ณสมบัติข องผู้มีส ิทธิเ ข้า รับ การคัด เลือก ซึ่งเป็ น เกณฑ์ความต้องการขัน้ ต่ า เช่ น
ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะ
การเงิน เป็ นต้น
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
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ข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทาประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของทีต่ อ้ งการซื้อหรืองานทีต่ ้องการจ้าง
(2) ประสบการณ์และผลงานของผูเ้ สนอทีม่ ลี กั ษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑ์ทวไปในการพิ
ั่
จารณาคัดเลือก
(6) สถานทีใ่ นการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ในประกาศครัง้ แรก ให้กาหนดสถานที่ วัน เวลารับ ข้อเสนอ ปิ ด การรับ ข้อเสนอ และเปิ ด ซอง
ข้อเสนอ พร้อมทัง้ ประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุท่ตี ้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้างและ
กาหนดเวลาให้เพียงพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผู้ท่สี นใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทัง้ นี้จะต้องกระทาก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควร
จะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างทางานนัน้ โดยตรง หรือโฆษณาด้วยวิธอี ่นื อีกก็ได้
สาหรับการคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวัน
รับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลืออีกด้วย
ข้อ 25 ให้หวั หน้ าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มคี ุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน
โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นตัง้ แต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมี
ผูช้ านาญการ หรือผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย 1 คน
การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่นเป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้ า ที่พจิ ารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาทีห่ วั หน้าฝ่ ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ กาหนด
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หัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเพื่อพิจารณาประกาศ
รายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป
ข้อ 26 หลังจากทีไ่ ด้มกี ารประกาศรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการซื้อ การจ้างแล้วให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ป่ี ระสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยื่นคาขอได้ตลอดเวลา
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกตามข้อ 24 และข้อ 25
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ มีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ในการซื้อ การจ้างทีไ่ ด้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี
กรรมการ
ข้อ 27 ในการดาเนินการซื้อหรือการจ้า งแต่ละครัง้ ให้หวั หน้ าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพื่อปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมทัง้ กาหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธพี เิ ศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณา ต่อหัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุทท่ี าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น
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-11****** ข้อ 28 คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ ล ะคณะให้ป ระกอบด้ว ยประธานกรรมการหนึ่ ง คนและ
กรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตัง้ จากข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่นตัง้ แต่ระดับ 3 ขึน้ ไป ถ้า
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
แต่งตัง้ กรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นทาหน้าทีป่ ระธานกรรมการแทน
สาหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ประกวดราคาและวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหารของ
หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ พิจารณาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนชุมชนหรือประชาคมทีม่ คี วามรูห้ รือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานทีจ่ ะซื้อหรือจ้างครัง้ นัน้ และมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ข้อเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพืน้ ทีด่ าเนินการเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อยคณะละสองคน
การแต่งตัง้ ข้าราชการอื่นเป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณีเมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิ ดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยัง
ไม่มาปฏิบตั หิ น้าที่ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าประธานกรรมการในเวลานัน้ โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะข้อ 35(1) หรือข้อ 42 แล้วแต่กรณีแล้วรายงานประธานกรรมการซึ่ง
หัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ เพื่อดาเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้างครัง้ เดียวกัน ห้ามแต่งตัง้ ผู้ท่เี ป็ น กรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาเป็ น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา ควรแต่งตัง้ ผูช้ านาญการ
หรือผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ ๆ เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย
สาหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตัง้ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ คนหนึ่ง ซึง่
มิใช่ผจู้ ดั ซื้อหรือจัดจ้างเป็ นผูต้ รวจรับพัสดุหรืองานจ้างนัน้ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้อ 29 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย

-12มติ ของคณะกรรมการให้ ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการออก
เสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ให้ถือมติ เอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย
ข้อ 30 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง้ ให้หวั หน้ าฝ่ ายบริหารของหน่ ว ยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ ในสังกัด หรือข้าราชการในสังกัดอื่น ตามทีไ่ ดรับความยินยอมจากผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผูน้ ัน้ แล้วแต่กรณี ในกรณีทล่ี กั ษณะของงานก่อสร้างมีความจาเป็ นต้อง
ใช้ความรูค้ วามชานาญหลายด้าน จะแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็ นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผูค้ วบคุมงานควรมีคุณวุฒติ ามทีผ่ อู้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุ ฒไิ ม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาเป็ นจะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเอกชนเป็ นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ในส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี
ข้อ 31 ในการซื้อหรือจ้างทาพัสดุท่มี เี ทคนิคพิเศษและจาเป็ นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา
เป็ นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอทา
ความ ตกลงกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อว่าจ้างทีป่ รึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างในขัน้ ตอนหนึ่งขัน้ ตอนใดได้ตามความจาเป็ น โดยให้ดาเนินการจ้างโดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ในส่วน
ที่ 3

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
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แผนภาพวงเงินการจัดซื้อจัดจาง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

ไม่เกิน 500,000 บาท

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000
บาท

วิธีประกวดราคา

เกิน 2,000,000 บาท

วิธีพิเศษ

เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขกําหนดเฉพาะ

วิธีกรณีพิเศษ

วิธี e - auction

ไม่จํากัดวงเงินมีเงื่อนไขกําหนดเฉพาะ

เกิน 2,000,000 บาท ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบและคุมงาน และการซื้อการจ้าง
วิธีพิเศษ หรือการซื้อการจ้างกรณีพิเศษ

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
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การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อddddddddd
จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

(ราคาไมเกิน 100,000 บาท)
รายงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ให้ความเห็นชอบ

ติดต่อตกลงราคา

หัวหน้าส่วนราชการ

เสนอสั่งจ้าง
สั่งซื้อ/จ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
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จัดซื้ อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1.ขออนุมัติดาเนินการพร้ อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง

2. ส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงาน

3. ตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจ้ าง

4. เบิกจ่ายเงิน
- การสร้างข้อมูลหลักผูข้ าย
- ทาใบสัง่ ซื้ อ/สัง่ จ้าง (PO)

5. การลงบัญชี/ทะเบียน

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบฯ
พัสดุ ข้อ 32 ดังนี้
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคา
กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้
ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ตามข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตก
ลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิด
ขั้ น โดยไม่ ได้ คาด หมายไว้ก ่อนและไม่
อาจดํ า เนิ น การตามปกติ ไ ด้ ท ั น ให้
เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ส ดุ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั ้ น ดํ า เนิ น การไปก่ อ น แล้ ว รีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้
สั ่ งจ้ า ง หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น และเมื่ อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดัง
กล่ า วเป็ น หลั ก ฐานการตรวจรั บ โดย
อนุโลม

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย

-16รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
** ข้อ 20 ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างตามข้อ 21 ให้
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทารายงานเสนอผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะซื้อหรืองานทีจ่ ะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเ่ คยซื้อหรือจ้างครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครัง้ นัน้
(5) กาหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุนัน้ หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
(6) วิธที จ่ี ะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซื้อหรือจ้างโดยวิธนี ัน้
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการซื้อหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
**
การซื้อหรือจ้างโดยวิธตี กลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซือ้ หรือจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
ตามข้อ 17 (2) หรือข้อ 18 (3) ซึง่ ไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุหรือเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการ
ปฏิบตั ริ าชการนัน้ จะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นก็ได้

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ขั้นตอนกรซื้อและจ้างโดยวิธีสอบราคา (ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท)
รายงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ

จัดทำเอกสารประกาศ และออกประกาศรับซอง

เจ้าหน้าที่รับซอง
-รับซองโดยไม่เปิดซองตั้งแต่วันประกาศวันสิ้นสุดรับ
ซอง
-ออกใบรับซองให้ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองให้แก่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุทันที

-ก่อนเปิดซอง > 10 วันธรรมดา
-นานาชาติ > 45 วันธรรมดา
- ปิด ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย
-ส่งให้มืออาชีพขาย/รับจ้าง
โดยตรงทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้มากที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
-เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านราคาพร้อมบัญชีเอกสาร
-ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
-ตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของพัสดุ
-คัดเลือกที่มี เกณฑ์ปกติรายต่ำสุด คุณภาพและ
คุณสมบัติเป็น ประโยชน์เท่ากันหลายรายให้ยื่นซองใหม่
กรณีรายเดียวให้ดำ เนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

ข้อ 37 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทาเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือตามแบบ
ทีผ่ ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจัด ท าเอกสารประกวดราคารายใดจ าเป็ น ต้ อ งมีข้อ ความหรือ รายการแตกต่ า งไปจากที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสาคัญ
ตามทีก่ าหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หวั หน้า
ฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุมพอ ก็ให้
ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดั ทาเป็ นประกาศ และมีสาระสาคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุทต่ี อ้ งการซื้อหรืองานทีต่ อ้ งการจ้าง
(2) คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา
(3) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
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-19(4) สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(5) แหล่งเงินกูแ้ ละประเทศผูม้ สี ทิ ธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ
****** ข้อ 38 การซื้อหรือจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุมหี น้าที่รบั ผิดชอบควบคุม
ดูแล และจัดทาหลักฐานการเผยแพร่ข่าว และปิ ดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุดาเนินการดังนี้
(1) ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ทีท่ าการของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ นัน้
(2) ส่งไปประกาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย
(4) ส่งไปเผยแพร่ทศ่ี ูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ
(5) ส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
(6) ส่งประกาศให้จงั หวัด อาเภอ กิง่ อาเภอ ปิ ดประกาศไว้ท่ศี าลากลางจังหวัด ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ และทีท่ าการปกครองกิง่ อาเภอตามลาดับ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อกี ทางหนึ่งด้วย
นอกจากดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เห็นควรจะส่งประกาศ
ไปยังผูม้ อี าชีพขาย หรือรับจ้างทางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี ่นื อีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตาม (4) และ (5) ให้สง่ เอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ต้องกระทาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่
น้อยกว่า 20 วัน
สาหรับการซื้อการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคานานาชาติ ให้หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้อ 39 การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทัง้ คุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ให้กระทา ณ สถานทีท่ ผ่ี ตู้ อ้ งการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็ นเขตหวงห้าม กับ
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-20จะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสาหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรือขอซื้อทีม่ อี าชีพขายหรือรับจ้างทางานนัน้
อย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มเี งือ่ นไขอื่นในการให้หรือขาย ทัง้ นี้ ให้เผื่อเวลาไว้สาหรับการคานวณราคาของผู้
ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริม่ ดาเนินการให้หรือขายก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10
วัน และให้มชี ่วงเวลาในการให้หรือขายไม่น้อยกว่า 10 วันด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายทีท่ างราชการจะต้องเสียไปในการจัดทา
สาเนาเอกสารประกวดราคานัน้
ถ้า มีการยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นั น้ และมีการประกวดราคาใหม่ ใ ห้ผู้ร บั หรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ ก่อนมีสทิ ธิใช้เอกสารประกวดราคานัน้ หรือได้รบั เอกสารประกวดราคา
ใหม่โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ 40 ก่อนวันเปิ ดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องชีแ้ จงหรือให้รายละเอียดเพิม่ เติม
เพื่อประโยชน์ แก่หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีความจาเป็ นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึ่งมิได้กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตัง้ แต่ต้น ให้จดั ทาเป็ นเอกสารประกวด
ราคาเพิม่ เติมและดาเนินการตามข้อ 38 โดยอนุ โลม กับแจ้งเป็ นหนังสือให้ผทู้ ข่ี อรับหรือขอซื้อเอกสารประกวด
ราคาไปแล้วทุกรายด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็ นเหตุให้ผเู้ สนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทนั
ตามกาหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคาตามความจาเป็ นด้วย
ข้อ 41 นอกจากกรณีท่กี าหนดไว้ตามข้อ 40 เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคาห้ามมิให้ร่น
หรือเลื่อน หรือเปลีย่ นแปลงกาหนดเวลารับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจ์ ะกระทามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึง่ กาหนดให้มกี ารยื่น
ซองทางไปรษณียไ์ ด้ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ 34(2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
**

ข้อ 42 คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้

(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองกับบันทึกไว้
ทีห่ น้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินออกใบรับ
ให้แก่ผยู้ ่นื ซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วยกรณีหลักประกันซอง
เป็ นหนังสือค้าประกัน ให้ส่งสาเนาหนังสือค้าประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผอู้ อกหนังสือค้าประกันทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับด้วย
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-21(3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทัง้ พัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บนั ทึกในรายงานไว้ดว้ ย
(4) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 (9)
(5) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผูเ้ สนอราคาทุกรายโดยเปิ ดเผย ตามเวลาและสถานทีท่ ก่ี าหนดและให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้
ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น ในกรณีท่มี ีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและ
ข้อเสนออื่น ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคาซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้
กาหนดไว้ตามข้อ 47 และข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาไม่ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึ่ง
โดยให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทีจ่ ะต้องดาเนินการต่อไป
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวด
ราคาในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูเ้ สนอราคา
รายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พจิ ารณาผ่อนปรนให้ผเู้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตดั ผูเ้ ข้าประกวดราคา
รายนัน้ ออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผเู้ สนอ
ราคารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิง่ ของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาทีต่ รวจสอบแล้ว
ตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ แล้วเสนอให้ซ้อื หรือ
จ้างจากผูเ้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว ซึง่ เสนอราคาต่าสุด
ในกรณีทผ่ี เู้ สนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
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-22ถ้าผูเ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธี
ยื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาเนินการตามข้อ 36 โดยอนุโลม
(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้
ทัง้ หมดต่อผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้สงจ้
ั ่ างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และหัวหน้าฝ่ ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่
ข้อ 44 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พจิ ารณาตามข้อ 43(1) แล้วปรากฏว่า
มีผเู้ สนอราคารายเดียว หรือมีผเู้ สนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
เอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ แต่
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกวดราคาก็ให้ดาเนินการตามข้อ 43 (2) โดยอนุโลม
ข้อ 45 ในกรณี ไ ม่ มีผู้เ สนอราคา หรือ มีแ ต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตรงตามรายการละเอีย ดและเงื่อ นไขที่
กาหนดให้เสนอผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้สงจ้
ั ่ างยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้ เพื่อดาเนินการประกวดราคาใหม่ หาก
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดีจะสังให้
่ ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ
17 (6) หรือข้อ 18 (4) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
ข้อ 46 หลังจากการประกวดราคาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ทาสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผูเ้ สนอราคา
รายใด ถ้ามีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็ นเหตุให้ต้องเปลีย่ นแปลง
สาระสาคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทาให้เกิดการ ได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผูเ้ ข้าประกวดราคาด้วยกัน ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้
ข้อ 47 การซื้อ หรือ การจ้า งที่มีล ัก ษณะจ าเป็ น จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง เทคโนโลยีข องพัส ดุ แ ละหรื อ
ข้อกาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอ้ เสนอทีไ่ ม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็ นเหตุให้มปี ั ญหาในการ
พิจารณาตัดสินและเพื่อขจัดปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องให้มกี ารปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็ นไปตาม
ความต้องการ ก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถอื ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการประกวดราคาทัวไป
่ เว้นแต่กาหนดให้ผเู้ ข้า
เสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็ น
(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(2) ซองข้อเสนอด้านราคา
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-23ทัง้ นี้ ให้กาหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ด้วย
ข้อ 48 เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ 47 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาหน้าทีเ่ ปิ ดซอง
เทคนิคของผู้เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิ ดซองตามข้อ 42(5) และพิจารณาผลการประกวดราคา
ตามข้อ 47 โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ 43 ในส่วนทีไ่ ม่ขดั กับการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือก
เฉพาะรายทีเ่ สนอได้ตรง หรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมาก
ทีส่ ุด ในกรณีจาเป็ นสามารถเรียกผูเ้ สนอราคามาชีแ้ จงในรายละเอียดข้อเสนอเป็ นการเพิม่ เติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(2) เปิ ดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้วสาหรับรายที่ไม่
ผ่านการพิจารณาให้สง่ คืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิ ดซอง
ข้อ 49 การซื้อหรือการจ้างที่เ ปิ ด โอกาสให้ผู้เ ข้า เสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงิ น มาด้วยให้
กาหนดให้ผเู้ สนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิ ดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับ
การเปิ ดซองราคาตามข้อ 48(2) เพื่อทาการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทัง้ นี้ ให้กาหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาด้วย
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วิธีพิเศษ
ข้ อ 50 การซื้ อ โดยวิธีพ ิเ ศษ ให้ ห ัว หน้ า ฝ่ ายบริห ารของหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็ นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาเนินการซื้อโดยวิธเี จรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็ นพัสดุทต่ี ้องซื้อเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่หน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เชิญผู้อาชีพขายพัสดุนัน้ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
(3) ในกรณีเป็ นพัสดุทจ่ี าเป็ นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อติดต่อสังซื
่ ้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศ
โดยขอความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูตหรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจน
รายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ตดิ ต่อกับสานักงานขององค์การระหว่างประเทศทีม่ ี
อยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีทไ่ี ม่มสี านักงานในประเทศให้ตดิ ต่อกับสานักงานในต่างประเทศได้
(4) ในกรณีเป็ นพัสดุทโ่ี ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จากัดทางเทคนิคทีจ่ าเป็ นต้อง
ระบุยห่ี อ้ เป็ นการเฉพาะให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ (2)
(5) ในกรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาเนินการซื้อโดยวิธอี ่นื แล้วไม่ได้ผลดี ให้สบื ราคาจากผูม้ อี าชีพ
ขายพัสดุนัน้ โดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็น
ว่ า ผู้เ สนอราคารายที่เ ห็น สมควรซื้อ เสนอราคาสู ง กว่ า ราคาในท้อ งตลาด หรือ ราคาที่ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
(6) ในกรณีพสั ดุทเ่ี ป็ นทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้างซึ่งจาเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่งให้เชิญเจ้าของ
ที่ดนิ โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อ
ผู้สงซื
ั ่ ้อ เพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและหัวหน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่
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-25ข้อ 51 การจ้างโดยวิธีพเิ ศษ ให้หวั หน้ าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษขึน้ เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (1) (2) และ (3) ให้เชิญผู้มอี าชีพรับจ้างทางานนัน้
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่ าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาทีป่ ระมาณได้หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
(2) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ 18 (4) กรณีเป็ นพัสดุทไ่ี ด้ดาเนินการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้สบื ราคาจากผูม้ อี าชีพรับจ้างทางานนัน้ โดยตรงและผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่นราคาที่
ประมาณได้หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดต่อ ผู้สงั ่
จ้างเพื่อสังการ
่
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุและหัวหน้ าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

** ข้อ 52 การดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหารของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ สังซื
่ ้อหรือสังจ้
่ างจากผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างตามข้อ 19 ได้โดยตรง เว้นแต่การซื้อหรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ซื้อหรือจ้างได้ ภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งจ้
ั ่ างตามข้อ 22
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ 53 การซื้อยาของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้จดั ซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC
NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามทีค่ ณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากาหนด
ข้อ 54 การซื้อยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เช่ น ยาก๊อส ส าลี หลอดฉี ดยา เข็มฉีดยา เฝื อก วัสดุ ทันตก
รรม ฟิ ล์ ม เอกซเรย์ และเภสัช เคมีภ ัณ ฑ์ ซึ่ ง องค์ ก ารเภสัช กรรมได้ ผ ลิต ออกจ าหน่ า ยแล้ ว ให้ จ ัด ซื้ อ จาก
องค์การ เภสัชกรรม โดยให้ดาเนินการด้วยวิธกี รณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ ราคายาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมจาหน่ายต้องไม่
สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดเกินร้อยละ 3
ข้อ 55 การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ซึง่ องค์การเภสัชกรรมมิได้
เป็ นผูผ้ ลิต แต่มจี าหน่ าย หน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ จะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมหรือผูข้ ายหรือ
ผูผ้ ลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การจัดซื้อโดยวิธสี อบราคาหรือประกวดราคา ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครัง้ และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอ
ราคาเท่ากันหรือต่ากว่าผูเ้ สนอราคารายอื่น ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(2) การจัด ซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพ ิเ ศษ ให้ซ้ือในราคาที่ไม่ สูงกว่ า ราคากลางที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 56 ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ความสนับสนุนให้ซ้อื ยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใ ช่ ย าจากหน่ วยงานใด ก็ใ ห้หน่ ว ยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่นจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ ยาจาก
หน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธกี รณีพเิ ศษด้วย

คู่มือปฏิบตั ิงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย

-27-

ขั้นตอนการทํางานในระบบ e-GP ระบบจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐ
ขั้นตอนการดําเนินการการจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป โดยใชงบประมาณ
แผนดิน (โดยระบบ e-GP และ GFMIS)

บอลลูกที่ 1 : จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ
บอลลูกที่ 2 : บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคําสั่ง
บอลลูกที่ 3 : บันทึกราคาผูเสนอราคา
บอลลูกที่ 4 : จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
บอลลูกที่ 5 : จัดทํารางสัญญา
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ซอง

บอลลูกที่ 6 : ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา
บอลลูกที่ 7 : ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา
บอลลูกที่ 8 : บริหารสัญญา

ภาคผนวก
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