
คำลังกรุงเทพมหานคร 
ท แ ^ส ่ I  / ๖๕๖®

ฟอง มอบอำนาจเกี่ยวกัชการจัคซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคำลังมอบอำนาจซองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัตซื้อจัด[จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๖๕๖0 เพี่อให้การบริหารงานและ 
การคำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรุงเทหมหานคร เป็นใปด้วยความเริยบรัอย 
คล่องตัว เหมาะสม มืประสิทธิภาห และเกิดผลลัมฤท^นการปฏิบ้ติงานยงขี๋‘น -

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ข้อ ๖ และข้อ ๗ ชองระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุกาครัฐ พ.ส. ๖๕๖0  จังให้ยกเลกคำส์งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๖๗®๘/ ๖๕๖0  ลงจันท่ี 
๑ กันยายน ๖๕๖0  และคำลังกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๔๗0/ ๒๕๖® ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๖๕๖๑ เพะมอบอำนาจ 
การดำเนินการตามระเบียบตังกล่าว ตังนี้

๑. มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานครหริอรองปลัดกรุงเหพมหานครสำหรับสํวบราซการ 
ใบลังกัดสำนักปลัค กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักหริอรฐงผู้อำนวยการสำนัก หวหนัาสำน ักงาบ
ดณะกรรมการข้าราชการกรุงเหพ่มหานครห่ริอผู้ข้วยหัวหนัาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหาบดร 
เลขาบ ุการฝ ็ภากร ุงเทพ มห าน ครห ริอผ ู้ข ้วยเลขาบ ุการสภากร ุงเทพ มห ฺาน คร ผ ู้อำน วยการเขตห ร ิอ  
ผู้ฟวยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสำนักงาบสำหรับสำนักงานเลขาบุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฎิบ้ต 
ราชการแทน ดงนี้

๑ . ๑  เห็นรอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำบี ตามข้อ ๑ ®

๑.๒ เห็บชอบการขอเปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ้าป็ ดามข้อ ๑®
๑.® รับทราบรายงานผลการพิจารณา ตามข้อ ๑๖
๑,๔ ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเข้ญชวนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปใหัสำนักงาน 

อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๓๔
๑ .๕ ส่งรำงเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศฺเข้ญซวนวิธีประกวดราคาสิเล็กทรอนิกส์ไปให้ 

สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๔๓
๑,๖  ส่งร่างเอกศารซื้อหรือจ้างและประกาศเซญซวนวิธีสอบราคาไปให้สำนักงานอัยการ 

สูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๖ ๑

๑.๗ ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรืกษาและประกาศเข้ญขวบวิธีประกาศเข้ญชวนทั่วไปไปให้ 
สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๑0 ๙

๑.๘ ล ่งร่างเอกสารจ้างออกแบบหริอควบส ุมงานก่อสร้างและประกาศเข ้ญ ขวบวิธ ี 
ประกาศเข้ญซวนทั่วไปไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๑๕๕ '

๑.๔ ส่งร่างเอกสารจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศเข้ญชวนวิธีประกวดแบบไปให้ 
สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามข้อ ๑๕๔

๑.๑0  ลงนามในหนังสือแจ้งบอกเล็กหริอยกเล็กสัญญาหรือข้อตกลง ตามข้อ ๑๘๓
๑.®๑ พิจารณา..,



©.๑® พิจารณาซยายระยะเวลาพิจารณาคำขอให้ซดใจ้ค่าเสียหาย แต่งต้ังคณะกรรมการ 
พ ิจารผ าค ,วา3■ แสืย'หาย เห็นซอษด้วยกับผล?าารพ ิจารณ าค่าเล ีย!าย แลยจัคทำรายงานควไมเห ็นเลนอ' 
กระทฑง๓ รคสังเท่ีอพิจารณาให้ความเห็นซอน ?ลาม■ เอ ๑๘ฟ เอ  ๑๘๘ และจ้อ ๑๘๙

๑.®๒ พิจารฌาใ'ห้ผู้ย่ี'น1จ้อเสนอดู่สืญญาห-เอผู้511-จ้า-งเร่-วงท่ีใ'ด้รฃอนุญาติ[หรับ’จ้า'ง'ช่วงงาน'II 
หรือท่ี-ปรึกษา หรีอยูให้'นร๊โ!'ารออกแบนหรือครบคุมงาน เป็นสู้'ห้ิงงาน แห้วแต่กรณี พร้อมศวามเห็นเสนอไปห้ง 
ปลัตกระทรวงการคห้งเที่อพิจารณาเงให้เป็น^ที่งงรน ฬา'ฆข้อ ๑๙๑

๑.®๓ พิจารณาให้ยู้ย่ีนซอเสนอรายหนึ๋งหรือหลายรายใม่ร่าจะเป็นยู้ย่ึนจ้อเสนอที่Iห้เนการ 
คัดเลือกหรือใม่กึตาม ซ่ึงถูกสงสัยว่า กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการ 
โดยโม่สุจริต เป็นผู้ท้ิงงาน รวมก๊งการสำเนินการต่าง  ๆคามเอ ©๙๔

๑.®๔ พิจารณาให้ผู้อ่ืนข้อเสนอได้รับการยกเว้นท่ีจะไม่เป็นผู้ท้ิงงาน ตามข้อ ๑๙๕ 
๑.๑๕ พิจารณาอบุมดการยืมพัสดุ ตามเอ ๒©๘
๑.๑๖ ส่ังโท1รและ?ผุม!'เหัตำฟ็บกาฬ,IIฟายพัสดุ และเห็,น8อแฑ?ฟระฟ้นต,ามจ้อ ๒©๔, ๒๑๕

๒. มอบอำนาจให้เลขาบุกๆรสิภากรุงเหพมหานครหรือผู้ช่วยเลขาบุการสภากรุงเหพมหานคร 
หัวหน้าสำนักงานเลขาบุการผู้ว่าราชการกรุงเหพมหานคร ผ ู้อำนวยการเขตหรีอผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการพค 
ผ ู้อ ํๆน วยการโรงพยาบาลห รือรองผ ู้อำน วยการโรงพยาบาล ผ ู้อำน วยการสำน ักงาน ห รือเท ียบ เห ่า 
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า แห้วแต่กรณี ปเ)น้ต๊ราชการแหน ด้งน้ี

๒.® เฟงต้ังผู้ควบคุมรับผิดขอบในการจัดทำเอง และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการปฎิบัต๊งาน
ตามข้อ ๑๘

ท้ิงน้ี กรณีวงเงินจัดช้ือจัดจ้างไม่เกิน © 00,000 บาท ให้'หัวหน้าเจ้า'หน้าท่ีเป็นผู้แต่งต้ังกII 
๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการ ฬีอมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชสือบุคคลใดบุคคสหน่ึงเพ่ือาทํหน้าท่ีจัดทำ 

ร่างชอบเขตของงาบหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉหาะของพัสดุหรือเพบรูปรายการงาบก่อสร้าง รวมท้ิงกำหนด 
หลักเกฌทํการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะพพาะ
รองพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒®

ทิ้งนี้ กรณีวงเงินจัดชื้อจัดจ้างไม่เก๊บ ๑ 0 0 ,0 0 0  บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างชอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมทิ้งกำหนดหลักเกผทํการพิจารณา 
คัดเลอกข้อเสนอ และเห็นขอบร่างขอบเขตของงาบหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุหรือแบบรูป 
รายการงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑ กึได้

โดยองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน พละกรรมการ 
อย่างน้อย่ ๒ คน ชื้งแต่งตั้งจากจ้าราชกรร โดยให้ตำปึงถึงระคันตำแหน่ง หน้าทีแ่ละความรับผิด,ชอบ1ชองผู้ท่็ 
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เหมาะ สิมกับวงเงินที่จะตำเน้นการชื้อหรือจ้าง สำหรับในการจ้างก่อสร้างให้แต่งตั้งจาก 
ข้าราซการซ่ึงดำรงตำแหน่งวิศวกร สถาปนิก หรือตำแหน่งสายงานปฎิปดงานซ่าง อย่างน้อยรงน่ึงคบ หากหน่วยงานใด 
ไม่มีวิศวกร สถาปนิก หรือตำแหน่งสายงาบปฎินัตงานช่าง ให้ประสานขอตัวบุคคลจากVฝวองานท่ีมีบุคลากรด้งกล่าว 
ในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประ!๒ซน์จะแต่งต้ังบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ใด้ แต่จำบวนกรรม!ฑรท่ีเป็นบุคคลอ่ืนน้ัน 
จะด้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการท่ีเป็นข้าราชการ

ระยะเวลาการพิจารณาให้กำหนดดามความจำเป็นและเหมาะสม
กวรประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่งหนึ่งรองจำนวน 

กรรมการท้ิงหมด โดยประธานต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังใบการประชุม
๒.๓ ให ค้วาม...



- ๓ -

๒ .®  ให้ความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกลารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดรวคา
. อิเล็กทรอนิกส์ ดามเอ  ๔๕

๒.๔ พิจารณาท่ีจะให้ปีการพยแพร่ร่างขอบเขตซองงานหรือรายละเอยดคุณลักษณะ11องพัสดุ 
ที่จะซื้อหรือจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอก่สารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ีอรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามข้อ ๔๕

เอ.๕ ให้ความเห ็นขอบร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ีประกวดราคา 
เแกทรอนิกส์ พ่ีมีการปรับปรุงแกัIขหรือไมมการปรับปรูงแก้ไข กรณีท่ีปีผู้มีความคิดเห็น ตามข้อ ๔๗

๒,๖ กัาหนดให้ผู้ประกอบการพี่สนใจต้องการทราบราอละเอียดเพี่มเติม สอบลามผ่านทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ธ-กกลแ) ของหน่วยงาบของรัฐ หรืฟองทางอนตามพ่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ตามข้อ ๔๒

' ๒.๙. พิจารณาการให้น่าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพ่ีอรับพิง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามข้อ ๖๒

๒.๘ แต่งทั้งคณะกรรมการ หรอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำร่าง 
ขอบเขตซองงานจัางที่ปรึกษารวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเล็อกข้อเสนอ กำหนดระยะเวลา 
การพ ิจารณ าตามความจำเป ็นและเหมาะสม และเห ็นขอบร่างขอบเขตของงานจ้างท ี่ปรึกษารวมท ั้ง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ ตามข้อ ๑๐๓

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการ
ตาม ๒.๒ อบุโลม

๒.๙ แต่งทั้งคณะกรรมการ หรือมอนหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำร่าง 
ขอบเขตของงานจัางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
กำหนดระยะเวลาการพิจารณาตามความจ\ป็บและเหมาะสมและเห็นซอบร่างขอบเขตของงาบจ้างออกแนบหรือ 
ควบคุมงาบก่อสร้างรวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ ตามข้อ ๑๓๔

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการ
ตาม ๒.๒ อบุโลม

๒.©๐ ลงนามประกาศ แบบรายงานและแบบแจังผลต่าง  ๆท ี่เกี่ยวลับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เข่น ลงนามประกาศเขญซวน ลงนามประกาศผลผู้ชบะหรือผู้โด้รับการคัดเลือก ลงนามประกาศยกเลิก แบบแจ้ง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นด้น ,

ทั้งนี้ กรณีวงเงินไม่เกิน ๔๐๐,๐0๐ บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามกิได้ 
๒.©© ลงนามหนังสือต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวบการจัดซ้ือจัดจ้างเแ®การบรืหารหัสคุ เข่น 

หนังลือแจ้งผู้ชนะการเสนอรา(ทหรือผู้Iด้รับการคัดเสือกให้มาทำกัญญา หนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา 
หนังลือส่งสำเนากัญญาหรืพ้อตกลงเป็นหนังลือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดบและกรมสรรพากรหนังสือแจ้ง 
สำนักงาบการตรวจเงินแผ่นคินกรณีจ่ายหัสคุออกจากบัญชีหรือทะเบียน เป็นด้น .(ว ว,

๒.๑๒ พิจารณาหนังสือศํ้าประกับของธนาคารในต่างประเทศ กรณีการยื่นข้อเสนอจาก 
ต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาขาติ ตามข้อ ๑๖๖ และข้อ ๑๖๗

๒.๑® กำหนดหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาในอัตราสูงกว่าร้อยละห้า 
แตไม่เกินร้อยละสิบ ตามข้อ ๑๖๘

๒.®๔ พิจารณาคีบหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืบข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้คาประกับ ตามข้อ ©๗๐ 
๒.๑๕ แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อดกลง และบอกสงวนสิทธ้ีการเรียกค่าปรับใน 

ขณะท่ีรัชมอบพัสดุ ตามข้อ ๑๘๑
๒.๑๖ แจ้งให.้...



๒.๑๖ เพ•เให้ผู้ร1ย!4รี0ผู้ร้นจ้า-.ฬรณินสรรแก้Iโ!,ฬร็ป็ซ่อน!,',ซนครไนชำรุศนก'สร©งตรแสัญญา 
พรัอมต้ังแจ้งให้ผู้ค้ําประกันหราบ ตามเอ ๑๘๕

๒.๑๗ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบใบการตรวจสอบพัสดุประจำปี รันหราบรายงานผลการตรวจส®บ
ส่งราย■ เานการตรวจสฒ'พัสดุประจำปีไปยังส์านกงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งต้ังคพะกรรมการสอซหาเอเท็จจริง 
ตามเอ ๒๑๓ และข้อ ๒๑๔

๒,๑๘ แต่งต้ังคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำการประเมนราคาทรัพย์สินก่อน 
การจำหน่าย ตามข้อ ๒©๕ {๑}

โดยองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย ประ®านกรรมการ ๑ คน และ 
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน1 ซี่งแต่งตั้งจากชาราชการ โดยให้ค่านงสิงระดับตำแหน่ง หน้าที่และความรับฝ็ดซอบ
รอ^ผูทเดรนการเฟงสัง

ระยะเวลากา,ฟฬารพาให้กำหนดตรมความจำเปีนและเหมาะสม 
การประชุมของคณะกรรมการต้องม่กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่งหนึ่งของ 

จำนวนกรรมการ,ต้ังหมค โดยประธานต้องอยู่ด้วยทุฉศร้ังในการประชุม
๓. มอบอำนาจในการเห็นชอบรายงาบขอซื้อหรือรอจ้างครงหนึ่ง ตามข้อ ๒๒ ให้ผู้ศำรง 

ตำแหน่งต่าง ๆ  ปเ}น้ตราชการแทน ด้งนึ้
๓,๑ รองผู้อำนวยโกรโรงพยาบาล ไม่เกํบ ๕๐๐,00๐ บาท
๓.๒ ผู้อำนวยการกองหรือเทยบเท่า ผู้อำนวยการคูบย์บริการสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขาบุการ- 

สภากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเซต ไม่เกิน ๑ ๐ ,0๐ 0,0๐ 0 บาท
๓.๓ ผู้อำนวยการสิลาปับพัฒนาข้าราชการกรุงเทพเลกนคร ผู้อำนวยการสำนักงานหรือเท่ียบเท่า 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ห้วหน้าสำน้กงานเลขาบุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๑๕ ,000,000 บาท 
๓.๔ เลขาบุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓ , ๕ รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาบคณะกรรมการข้าราขการกรุงเทพมหานคร 

นอกจากวงเงนไน ๓.®, ๓.๒ และ ๓.๓ แดไม่เกิน ๕ ๐,๐00,000 บาท
๓.๖ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

นอกจากวงเงนใน ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ แตไม่เกิน ๑๐๐,๐๐0,0๐๐ บาท
๓.๗ ปลดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร นอกจากวงเงนใบ ๓.๑, ๓.๒,

๓.๓, ๓.๔, ๓.๕ และ ๓.๖ แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๘ รองผู้ว่าราขการกรุงเทพมหา(นคร เกินกว่า ๒ ๐ ๐,00๐ ,0๐0 บาท 

๔. ให้ผู้รใ.8101.©รนใจค'ใฒ?อ®มีอำ,IIเจด้งต่อ'ไชนี้เทย่1เ#วงฬิษหแ'เนแฒ่อ,ในาจแเรแค่กรณีเ-วแ 
๔.๑ เห็นชอบรายงานการขอซ้ือท่ีด๊นหรือสิงปลูกสร้าง ตามข้อ ๒๓ 
๔.๒ แต่งตั้งคฌะกรรมการซื้อหรือจ้าง พร้อมกบกำหนดระยะเวลาไนการพิจารณาชอง 

คณะกรรมการแล้วแต่กรณี รวมตั้งพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเปีน ตามข้อ ๒๕ได้แก่ 
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเส์กหรอนกสํ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
{๗ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธืคัคเสือก 

I {๔) คณะกรรมการซ้ือห่ริอจ้างโตยวธเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี 

๔.๓ แต่งตั้งประธานกรรมการแทน กรณีประธานกรรมการไม่สามารลปฎปัตหน้าที่ไต้ 
รวมตั้งรับทราบและแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทน กรณีประธานหรือกรรมการเปีนผู้ฝ็สํวนใต้เสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ังบน ตามข้อ ๒๗

๔๔ วิเอ&าแ...



๔.๔ วิธี-ตลาดอิฟกหรอนิกส์
(๑) พิจารณารับราคาของผู้เสนอราคาในกรณีที่มีผู้เข้าเสน©ราคาเพียงรายเดียว

.- ..ตาม-ฉ้อ *๘ วรรศแอง
(๒) พิจารณายกเลิกการซ้ีอหรีอจ้างใน!ไรณึเ!เมีผู้เข้าเสนฮราคา ตามข้อ 01๘ วรรคสาม 
(๓)พิจารณายกเลิกการเอหรือจ้างในกรณีท่ี!เรากฎวำราคาซองผู้เสนอราคารายดำสุด 

ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จ*;เอหรอจ้าง ตามข้อ ๓๙ (๓)
' {๔) พิจารณายกเลิกการเอหรือจ้างหรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่าในลำดับลัตไ!เฟ้น

ผู้ชนะการเสนอราคา ในกรณีท่ีผู้ซนะการเสนอราคาเสนอราคาพิศเง่ือนไข ตามข้อ ๔0 วรรคสอง
(๔) เหนชอบรายงานผลการพิจารณาจัดเอจัดจ้าง ตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ 

๔.๕ วิธีประกวดราคาอเลิกพรอนุ๊กลํ
(๑) ยกเลิกการดำเนิบการเอหรือจ้าง กรณีได้กำหนดรายละเอียดซองประกาศหรือ 

เอกสารเอหรือจ้างด้วยวิธี!!ระกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์หรือขอบเขตซองงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉ'สาะ 
ของพิสตุท่ีจะเอหรอจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่คร!®วนไนส่วนท่ีฟ้นสาร๘ ๆคัญ ไม่ว่าดังหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อ ๔๓ 

{๒) เห็บซอ'บรายงานผลการพิจารณาจัตเอจ้ดจ้าง ตามข้อ ๕๕ (๔)

{๓) ยกเลิกการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ กรณีมีผู้ยึ๋นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ 
ม๊ผู้ฒ่ืข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนใซท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอี®กทรอนิกส์เพียงรายเดียวหรือ 
กรณีไฝฝ็ผู้ยื่นข้อเสนอหรือฆ๊แต่ไม่ถูกด้องตรงตามเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 
แต่หาณห็บว่าการดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอี®ศทรอนิกส์ใหม่อาจใฝได้ผลดี จะลังให้ดำเนินการเอหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเสือก หรือวิธีเฉสาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไต้ ตามข้อ ๔๖

(๔) กรณีเสือกไข้เกณฑ์ราคาและราคาซองผู้ชนะการเสนอราคาสงกว่าวงเงินที่จะเอ 
หรือจ้างพ ิจารผาว่าจะยกเลิกการเอหรือจ้าง หรือซอเงินเที่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวนหรื©ลดเนื้องาน 
หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการ®บอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดีมไห้ยกเลิกการเอหรือจ้าง 
แต่หากเห็นว่าการดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไมใต้ผลดี จะลังให้ดำเนินการเอหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเสือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไต้ ตามข้อ ๔๗ {๓)

- {๙  01ผี.เ1!เ1^เ!1ณ ^.ร:!&าป■ ระ.ฝิ.อม.เกผห้อ่ีนและราคาจอ■ เผู้ท๋ึเด้คะเณนรวนสิงชุด 
สูง(ฬๆวงเงินท่ีจะเอหรือจ้าง พิจารณาว่าจะขอเงินเท่ีมเติม หรือยกเลกการเอหรือจ้าง แต่หากเหบว่าการดำเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะลังให้ดำเนินการเอหรือจ้างโดยวิธีคัดเสือก หรือ 
วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ คามข้อ ๔๘ วรรคสอง

(๖) พิจารผาการจัดทำเอกสารเอหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติพร้อม 
ประกาศเข้ญซวนว่าจะจัดทำเป็น,กาษาไทยหรือภาษาอังกถูษ ตามข้อ ๖0  (๒)

๔,'๖ วิธีลอบราคา
(๑) เห็นฃอบรายงานผลการพิจารณาจัดเอจัดจ้าง ดามข้อ ๗๐ 
(๒ )ยกเลิกการสอบราคากรณีมึผู้ส์ฬ้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 

แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดโนเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ห่รือ่ไนกรณีท่ี!ม่มีผู้ย่ีนข้อเส'Iเอ หรือมแตใม่ถูกต้อง 
ตรงตามเง่ือนไชที่กำหนดโบเอกลารสอบราคา แต่หากเห็บว่าการตำเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่อาจไมไต้ผลดี 
จะสั่งให้ดำเนินการเอหรือจ้างโดยวิธีคัดเสือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ไต้ ตามข้อ ๗® วรรคฬ ํง

(๓ )  อ ช !่ !แ ณ } . . .



- ๖ ”

ะเะราคาซองผู้ย๋ึบข้อเสนอท่ีคผะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ
ห?อจ้า'งสูงโ ท ่า ' วงเ'งนท่ี'จะ'เฮ'ห'รอจ้าง พิจารณาว่าจะอกเลกการซื้อหริอจ้าง หรือขณงินเพิ่มเต้ม หรอ®คราษ!ใ'าร 
ลคจำนรนหร็อลดณ้ีองานหากการดำเนินการดังกล่าวหำให้ลำดับฃองผู้ขนะการเลนอร.าคาเปล่ียนแไ)สฟ้,ปจากเดิม 
ให้อกเลิกการซ้ือหรือจ้างแต่หากเห็นว่ากฺารดำเหินการโดยวิธีฐ©หราคาใหม่0าจไมใต้ผลจ??สิงใ'สัส์าเนบการข้ีอ 
หริฮจ้างโดยวิธีคัดเสือก หริอวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไต้ ดามข้อ ๗๑ วรรคสอง

กรณีเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกลบเกณฑ์อ่ืนและราคาซองผู้'ท่ี!.ต้คะเพนรามสูงสุด . 
สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรึอจ้ไง พิจารณาว่าจะขอเงินเพิ่มแม ใฬือยกเลกการซ้ือหริอจ้าง แต่หากเห็นว่าการดำเนินการ 
โดยวิธีสอบราคาใหม่อาจไมไต้ผลดี จะล้งให้ดำเนินการซ้ือหริอจ้างใ^ยวิธีคัตเลีอก ห่ริอวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไต้ 
ดามข้อ ๗๑ วรรคสอง

๔.๗ วิธีฒัเลี.ธ!ไ
{๑) เห็นชอบรายงาบผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๗๔ {๔)
(๒)พิจารฌายกเลิกการซื้อหรือจ้างเพื่อดำเนินการใหม่หริอจะดั้งให้ดำเนินการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดามข้อ ๗๔ วรรคหน่ึง และวรรคสอง และข้อ ๗๖
{๓} พิจารณาว่าจะสมควรลดรายการ ลด'จ้าน'วน หริอลดเนองาน หริอช®เงินเพ่ิมเต้น 

หริอยกเลกการซื้อหรึอจ้างเพื่อดำเนินการใหม่ แต่หากเห็นว่าการดำเนิบการโดยวิธีคัตเลอกใหม่อาจไมใต้ผลดี 
จะด้ังให้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดามข้อ ๗๔ วรรคสาม

{๑) เห็นขอบรายงานผลการพิจารผาจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามข้อ ๗๘ {๖)
{๒) เห็นชอบรายงาบการจัดซื้อหริอจัคจ้าง กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผดขอบดำเนินการ 

ไปก่อน ตามข้อ ๗๙ วรรคสอง
๔.๙ อ,นุม้สิส๋ัง'ซ้ือส่ัง'จ้าง'โคย่วิธี,ประกาศเชิญซ'วน'ท่ัว'ใป วิธีคัดเสือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

ศเงหนึ่ง ตามข้อ ๘๔, ข้อ ๘๔ และข้อ ๘๖ ศกเว้นกรณีการซ้ือหริฅจ้างตามข้อ ๗๙ วรรคหน่ึง 
๔.๑๐ การอนุมตให้จ่ายเงินล่วงหน้า ตามข้อ ๘๙ 
๔.๑๑ เห็นชอบกำหนดค่าปรับใบอ้ตราสูงสุด ดามข้อ ๑๖๒
๔.®๒ เห็นซอบการกำหนดค่าปรับบอกเหนึอจๆกท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ ตามข้อ ๑๖๓ 
๔.๑® แต่งด้ังผู้ควบคุมงานในการจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ©๗๗ 

๔. มอบอำนาจในกไรเช่าให้ผู้ดำรงดำแหนงต่าง ๆ  ปแนัสิราชการแทน ต้งนึ่ 
๔.๑ เลขานุการสภากรุงเทพมหานครหริอผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ห็วหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเซตหริอผู้ซ่วยผู้อำนวยการเขต 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริอรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงานหริอเทียบเท่า 
ผู้อำนวยการกองหริอเทียบเท่า สำหรับการพิจารผาดำเนินการเช่าสํงหาริมทรัพย์ แคะการ๗าอสังหาริมทรัพย์ 
ตามข้อ ๙๒ วรรคหน่ึง

๔.๒ ผู้รบมอบอำนาจตามข้อ ๓ ในการพิจารผาอนุ;!เต้ฟาสังหาริมทรัพย์รวมทงอำนาจอื่น 
ท่ีเกยวข้องโดยอนุโลม ตามข้อ ๙๒ วรรคหน่ึง

๔.๓ ผู้มีอำนาจอนุม้ตเช่าสังหารมทรัพย์ตาม ๔.๒ มีอำนาจ่ในการอบุฟ้สิจ่ายเงินด่าฝาล่วงหน้า
ตามข้อ ๙๒ วรรคสอง

๔๔ เหินขอบ..,



-๗

๕.๕ เห็นชอบรายงานการเช่าและอนุมัติการเช่าอลังหาริมทรัพย์ที่งมีอตราค่าฟารวมทเง
ค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเข่าตามท่ีจ?}กาหนด!วในสัญญา ตาม#อ ๙๔ เพะ#อ ๙๔ ดังน้ี

; ๕ . ๔ . ®  ห็ลัตกชุฟ้เทพมหานครหรือรองปลัดก เ̂ทเฒ ฒ นคร ไม่เกิบเดือนละ. ๕ 0 ,000  บาห 
๕,๔.๒ รองเร่ารๆซการก‘ชุงฒ?แเหานคร เกินเสือบละ ๔ 0,000 บาท 

๕.๕ ผู้มีอำนาจอบุมต๊ฟาอลังหาเมทร้ฬตาม ๔.๔ มีอำนาจในการอใชุม้ตัจ่าฒินค่า๗'ฟางหน้า 
ตาม#อ ๙๒ วรรคสอง

๖. มอบอำนาจในการแลกเปลี่ยนใหัผู้ค่ารงอำแหน่งค่าง  ๆ ปฐนัตราชการแทน ดังนี้ 
๖.๑ เห็นขอบรายงานการแลกฟล่ียนพัสดุ เพะอบุม้ตให้แลกเปล่ียนพัสดุ ตาม#อ ๙๖ ข้อ ๙๗

และข้อ ๙๙ ดังนี้
(๑) ปลัดกรุงเททมหานครหรือรองปลัดกรุงเหทมหานครสำหริ'บส่วนราฃการในลังกัด 

สำนั๗ ลัดกรุงเทพมหานคร ผ้อำนวยการสำนักห่รอรองผู้อำนวยการสำนัก หัวVฌัฟานักงานคณะกรรมการข้าราขการ- 
กรุงเททมหานครหรอผู้ช่วยหัวหน้าสำปักงานคณะกรรมการข้าราขการกรุงเททมหานคร ผู้อำนวยการเขตหรือ 
ผ ู้ช ่วยผ ู้'อำนวยการเขต เลขาน ุการสภากรุงเทพมหานครหรือผ ู้ช ่วยเลขาน ุการสภากรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเร่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีการแลกเปลี่ยนพัสดุระหว่างส่วนราชการ 
ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราขการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ชอง 
ส่วนราชการที่!ม่ดํ่ากว่าระดับกอง

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีการแลกเปล่ียนพัสดุ 
ระหว่างหน่วยงานคามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครห่!อระหว่างกรุงเทพมหานครกับ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืน

(๓) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีการแลกเปล่ียนพัสดุระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับเอกชน

๖.๒ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแต่ง!เงคณะกรรมการกรณีการแลกฝลี่ยนพัสดุ 
กับเอกชน ตามข้อ ๙๘

๗. มอบอำนาจในการเห็นชอบรายงาบขอข้างที่ปริกพา ตาม#อ ©0๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง  ๆ
ปฎิบสราชการแทน ดังนี้

๗.® ผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า ผู้อำนวยการสูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการ- 
สภากรุงเทพมหานคร ผู้ข่ายผู้อานวอการเขต ไม่เกิน ๕100 0 ,๐ ๐ 0  บาท

๗.๖ ผู้อำนวยการสถาบัพัฒนฬาราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักงานหรือเทียบเท่า 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเว่ๆราชการกรุงเทห่มหานครไม่เกิน ๑ ๕ , 0 0 0 , 0 0 0 ใภท 

๗.๓ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ไม่เกิน ๓ 0 ,0 0 0 ,0 0 0  บาท 
๗.๔ ผู้อำนวยการสำนักหรือรองผู้อำนวยการสำน้ก ห ัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการกรุงเทพมหาบคิรห ร ือ ผู้ช่วยห ัว หน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากวงฝ็นัเ1'ษ 
๗.๑ และ ๗.๒ แต่ใม่เกิน ๔ 0 ,0 0 0 ,๐ 0 0  บาท

๗.๕ ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๕ :๐ ,000,000 บาท 
■- แ ฟ ้ม เ ก น  ๗ 0 , 0 0 0 , ๐ 0 ๐  บ า ท

๗.๖ รองผู้ร่าราชการกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๗ 0,๐0๐,๐ ๐ 0 บาท
๘. ใ ห ผู้้รันมอบ...



'๘ , !ษ|รับุ่แอบฺอำน!จศาเ]เอ ๗ ชุอำนาจเงฝอไ!ส์เฑฮในร4เ1น#!เรับมอบอำนาจแลร๗ กรณี!วอ 
อํ -,. - .. ’ ๘.® แ เ4เงคณะกรรมการดำเนินอำ'รจ้างที่!]รึก1บา'เแอม กับกำทนคระยะเวลาเนการพิจรรฌา

ข^อ ่ณ ะ.กรร!#โท-ร..เลวแต่กรณี1;ฑแ'แ!พิจารผา’ฟ 'าย'ระยะ□ ลา,เ1เดาน?!-วามจำเป็น ตามข้อ ๑0๕ ได้แก่ 
* .1 {๙)!คฝ็^กรรฺม!)าเฬํๅเนนงุา]แา3 ห่ี1เ?กษาโคยจิธีประกาศเฃญซวนพร1๒ - 

' ■ .ฟ!ปุต่ฌะกร11เ^ ค '̂ ^ น พ !!เร ึก ษ ่าโ ต ่ย ว ิธ ุคั๊ดแอก ,1 . -. - '.
'''-(ฅุ่รคัณเะก5รมการด'าแฌงุวฺนจุ'างฬีป่?ก'ษ-าโ?เยวิ'ธีแฉ)พ่ิาะเจาะจง •- /

๘1๒ แต่งตง'ประธานกรรชุก-ารแพน กรณีประธานกรรมการไม่สามารล'ปฎิ'บต#น ้า#!ด ห'รึ!}.. 
แค'งตงประธานหรือกรรมการแหน กรณี'ประธาน'หรือกรรมการเป็นผู้3ส่วน'ได้เสียกับ!ย่ืน'เอเสนอหรีอถู่สั‘ญเซา 
ในการจ้างที่ปรึกษาคเงบั้น ตามข้อ ๑0 ๗

๘.* 351118.0ปีปีเ&เยย'ม# ป ้แ
{๑) พิจารณายก® กการประกาศเชิญชวนท่ํวไป กรณีมีท่ี!0 กษานข้อเสมอเพิยงรายIศียว 

หรือมีที่ปรึกษาเข้ายึ่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเสือกเพียงรายเดียว ตามข้อ ๑๑๕ วรรคหน่ึง
(๒) พิจารณายกเลิกการจาง กรณีท่ี!ม่มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไมใต้ 

ร้นการคัดเลือก แต่หากพิจารณาแล้นห็นว่าการดำเนินการข้างต้วยวิธีประกาศเชิญขวนที่วไปใหม่อาจไม่ไต้ผลดี 
จะสั่งให้ดำเนินการข้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็!คั ดามข้อ ๑๑๕ วรรคสอง

(๓) พิจารณาขณงินเพ่ิมหรือยกเลิกการข้าง กรณีราคาของท่ีปรึกษาท่ี!ต้รับกรรคัดเลือก 
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะข้าง แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการประกาศเชิญขวนที่ว!ป!หม่อาจไม่ไต้หลด 
จะสั่งให้ดำเนินการข้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไต้ ตามข้อ ๑๑๖ (๓)

(๔) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานข้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนที่วไป ตามข้อ ๑®๗ และข้อ ๑๑๘ 

(8*

{๑) พิจารณายกเลิกการคัดเลือก กรณีมีที่ปรึกษาเข้ายื่บข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ 
มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ฝานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ตามข้อ ๑๒® วรรคหน่ึง

(๒) พิจารณายกเลิกการข้าง กรณีท่ี!ม่มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรึอข้อ!สนอน้ันไมใต้ 
ร้นการคัดเสือก แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการข้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ,!มใต้ผลดี จะส่ังให้ดำเนินการ 
ข้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ไต้ ตามข้อ ๑๒๑ วรรคสอง

(๓) พิจารณาขอเงินเพิ่มหรือยกเลกการข้าง กรณีราคาของท่ีปรึกษาท่ีเป็นผูซนะหรือ 
ไต้รับการคัดเสือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะข้าง แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการข้างโดยวิธีคัดเสือกใหม่ 
อาจไมใต้ผลดี จะสั่5ให้ดำเนินการข้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็!ต้ ตามข้อ ๑๒๒ (๒)

(๔) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานข้างที่ปรึกษา 
- โดยวิธีคัดเสือก ตามข้อ ๑๒๓

๘.๕ ว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจง

เห ็นขอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานข้างที่ปรึกษาโดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ ๑๒๕

๘.๖ อนุมตสั่งข้างงานข้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๒๗
๔.๗ อนุฟ้ตให้จ่ายค่าข้างล่วงหน้าแก่ที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๓๐
๘,๘ เห็นขอบกำหนดค่าปรับโนอัตราสูงสุด ตามข้อ ©๖๒
๘.๙ เห็นขอบการกำหนดค่าปรับนอกเหนิอจากที่กำหนดไวิในข้อ ๑๖๒ ดามข้อ,๑๖๓

๙. มอบอำนาจ...



๙, มอบอำนาจในการเห็บชอบรายงานขอจ้างออกเณบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ @๔© 
ใพัผู้ดำรงตำแหน่งต่าง  ๆปฎน้ตราซการเพ!น ตังนี้

๙.๑ ผูอ้ำนวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการศนยบ!การสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขาบุการ- 
สภากรุ^ทพมหานคร ผู้ช่วยผูอำนวยการเขต ไม่เกิน ๕:,0๐0,๐00 บาท

๙.๒ ผู้อำนวยการส๓บันพัฒนาข้าราชการกร,งเ‘๓ฒหานครผู้อำนวยการสำนกงานใฬอเทีฒเท่า 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หวหน้าสำนักงานเลขาบุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เก๊น @๔,000,๐00 นาท

๙.๓ เลขาบุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ไม่เกิน ๓ 0,0๐ 0,000 บาท
๘.๔ ผู้อำนวยการสำบกหรอรองผู้อำนวยการสำนัก ห ัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการกรุงเหพมหานครหรือผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาบคถ๕กรรมกาฬาราซการกรุงเทพมหาบครบอกจากวงเงินใน 
๙.© และ ๙.๒ แตไม่เกิน ๔ 0,๐๐0,00๐ บาท

๙.๕ ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๔ ๐ ,0๐ 0,๐ ๐ 0 บาท 
แต่โม่เกิน ฟ๐ ,000 ,๐ ๐ 0  นาท

๙.๖ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกินกว่า ๗ ๐ ,๐ 00,000 บาท 
๑ 0. ให้ผู้ริบมอบอำนาจตามข้อ ๙ มีอำนาจดังดํอไปนื้ภายในวงเงินที่ไห้รับมอบอำนาจ 

แห้วแต่กรณีห้วย
๑0.๑  เฟงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบVรือควบคุมงานก่อสร้างพร้อมกับกำหนด 

ระยะเวลาโบการพิจารฌาของคณะกรรมการ และขยายระยะเวลาให้ตามความอำเป็น ตามข้อ ๑๙๑ ได้แก่
(๑5 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโคยวิธีประกาศ

เชิญซวนพัวไป
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้างโดยริธีคัตเสือก 
(๓)คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบห่ร็อควบคุมงานก่อสร้างโตฟ้ธีเนพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสคุใบงาบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐.๒ แต่งตั้งประธานกรรมการแทน กรณีประธานกรรมการไมสามารถปฺฏบัติหน้าที่ไห้ 
หรือแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทน กรณีประธานหรือกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสบอหรือ 
ถู่สัญญๆโนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังน้ัน ตามข้อ ๑๔๓

๑๐.๓ วิธประกาศเชิญชวนท่ัวไป
(๑) พิจารณายกเลิกการประกาศเข็ญซวนท่ัวไป กรณีมีผู้ให้ป!การย่ืนข้อเสนณพิยงราฬยว 

หรือมีผู้โพับ!การยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการดัดเสือกเพียงรายเดียว ตามขอ ๑๔๗ วรรคหน่ึง
(๒) พิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีท่ีไม่มีผู้ไห้บริการย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ัแไมได้ 

รับการคัดเสือก แต่หากพิจารณาแห้วเห็นว่าการดำเนินการประกาศเชิญขวนทั่วไปใหม่อาจไมได้ผลดี จะท่ังให้ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธคัดเสือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ไห้ตามข้อ ๑๔๗ วรรคสอง

(๓) เห็นชอบรายงานผลการพิจารถภซองคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไง ตามข้อ ๑๔๘

๑๐.๔ ว ิฒ ฒ เอ ก
(๑) พิจารณายกเลิกการคัดเสือก กรณีมีผู้ไหับริการย่ีนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ 

มืผู้โหับ!การยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ตามข้อ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง
(๒) พ ิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ไม่มีผู้โพับ!การยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้น 

ไมไห้ริบการคัดเสือก แต่หากพิจารณาแห้วเห็นว่าการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเสือกใหม่อาจไมไห้ผลดี จะท่ังให้ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ไห้ ตามข้อ ๑๔๐ วรรคสอง

(๓) เห็บซอบ..
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{๓) เห็น'ซ©\เรายงานผลการพิจารณ''เซองคณะกรรมศ'Vรลำเป็น'เวน,จ้างออกแบบห1ร©
ควนคุมงาใ.!ก่อสร้างโดยวิธีคัดเสือก ดามข้อ ©๕'®

©0.๕ วิธี.เฉพาะเจาะจง
เห็บชอบรายงานผลการิพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหริอควบคุม 

งานก่อสร้างโดยวิธเฉพาะเจาะจง ตามข้อ ๑๕๓ 
๑0.๖ วิธประกวดแไ.!โ.!

{๑) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณวของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบน ใน'เนตอนท่ี ๑ ตามข้อ ®๕๕ (๑) (ง)

(๒) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ในขนตอนท่ี ๒ ตามข้อ ๑๕๕ {๒) (ด)

๑๐.๗ กำหนดคาตอบแหน'โห้กับผู้เ,ข้าป,ระกวดแบบ่โน'เนตอนท่ี ๒ ตามข้อ ๑๕๗ 
๑๐.๘ อบุฟ้ดส่ังจ้างงาบจ้างออกแบบหรอควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๕๘ 
๑๐.๙ เห็นชอบกำหนดค่าปรับโนอัตราสูงสุด ตามจ้อ ๑๖๒ 
©๐.๑๐ เห็บชอบการกำหนดค่าปรับนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้โนข้อ ๑๖๒ ตามข้อ ๑๖® 

๑๑. มอบอำนาจการลงบ'ฒใเ^ญญาห่!อข้ฒกลงเนินหนังสิอตามข้อ ๑๖๑ และข้อ ๑๖๕ วรรคสาม 
ให้ผู้ดำรงดำแหน่งต่าง  ๆปฎิบีตราซการแทน ดังน้ี"

๑๑.๑ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ห็วหน้าเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๕ ๐๐,0๐0 บาท 
๑®.๒ ผู้อำนวยการกองหริอเทียบเท่า ผู้อำนวยการสูบย์บริการสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหาบศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ไม่๓ น ๑ ๐ ,๐ 00,0๐ 0 บาท
๑๑.๓ แพทบุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวย๓ รส๓ ใภัฒัฒนฬาราชการโพุง๓ พมหานคร 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการดำนกงานหรึอเทียบเท่า ห้วหน้าดำนักงาบเลชานุการผู้ว่าราชการ -  
กรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๓ ๐,๐๐๐,0๐0 บาท

๑๑.๔ ผู้อำนวยการเขต ไม่เกิน ๒ ๐๐,00๐,0๐๐ บาท
๑๑.๕ รองผู้อำนวยการดำนัก ผู้ช่วยห้วหน้าดำนักงานคณะกรรงขาาฬาราชการกรุงเหพมหานคร 

ไฝเกิน ๕ ๐ ๐ ,0๐ 0,00๐  บาท
๑๑.๖ ผู้อำนวยการดำนัก ห้วหน้าดำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร - 

ไม่เกิน 8 ,0 0 0 ,0 0 ๐ ,0 ๐ ๐  บาท
๑๑,๗ ปลัดกรุงเทพเภงฺานครหรอรองปลัดกรุงเทพมหานคร ไฝจำกัดวฺงฝ็น 
หํงนี้ การลงน'ณไบลังช้ือท่ีออกตามลัญญาจะช้ืธจะขายแบบราคาคงท่ีไม,จำกัดปริมาณ มอบให้ 

ผ ู้อำนวยการเขตหริอผู้ช ่วยผู้อำนวยการเชด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรอรองผู้อำนวยการโรงหยาบาล 
ผูฮำนวยการสำนักงาน ผูอำนวยการกอง หริอเทียบเท่า เนิบผู้ลงนาม

นของหัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมาฟาค้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร

๑๒. มอบอำนาจการอนุมตฟ!!ไชสัญญาหริอข้อตกลง ตามข้อ ๑๖๕
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง  ๆที๋โด้รับ^อำนาจให้^นัต๊ส์งช้ือลังจ้างไนแต่ละวิธี'ปฏินัตราขการแทน 
ในกรณีที่มการแก้โขสัญญา'ห่รีอ'ข้อตกลงเพี่อ®!ภงเงิน ฒ่ึอ'รวม'วงฝ็นฺตามสัญญุไห่ริอข้อดกลงเติม 

และวงเงินที่เพมชื้นใหม่แล้ว หากวงเงินดังกล่าวมผลหำให้ผู้มอำนาจอนุม้ด๊ส์งช้ือหริอส์งจ้างฝล่ียนแปลงไปไห้เนิน 
อำนาจของผู้มอำนาจลังช้ือพีอส่ังจ้างตามวงเงินรวมดังกลาวเนินผู้มอำนาจอนุนัดการแก้โขสัญญาหริอข้อตกลง

ในกรณที่มการแก้โฃลัญญาหริอข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้ม็อำนาจอนุมัทีลังชื้อหริอสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเนินผู้อนุฟ้ตการแก้โขสัญญาหริอข้อตกลง

๑®. มอบ...



๑๓. มอบอำนาจการรับทราบผลการตรวจรับพัสดุและการพิจารณาลังการ ตามข้อ ๑๗!ะ'
ข้อ ๑๗๖ ข้อ ๑๗๙ และ!ข้อ ๑๘0

ใหัผู้ดำรงดำแหน}ด่าง  ๆที่ฟ็นเลงนามในลัเแญฬเอเอฒลงฺฟ็นหนังสือ ปฎบตราชการแทน 
ตามวงเงินของสัญญาหรือข้อฒลงขณะรายงานการตรวจรับ

๑๔. มอบอำนาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๑๘๓ 
ไห้รองผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครปฎบ้ตราชการแหบ 

๑๕. มอบอำนาจการพิจารณาการดัดหรือไม่ตัดรายเอผู้มีสิหริใต้รับการคัดเลอก การยกเลิก 
หรือไม่ยกเลิกการจัดเอจัดจ้าง การยกเลิกหรือไฝยกเลิกการลงบามโนสัญญาเอหรือข้างที่ใต้กระหำก่อน 
การลังการของปลัดกระทรวงการคลังให้เนินผู้พิงงานตามข้อ ๑๙๒ วรรคสาม

ให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือไ]ลัดกรุงเทพมหานคร ปฎบ!ราชการแทน 
๑๖. อนุมิดให้จำหน่ายเนินสูญ ตามข้อ ๒๑๗ให ้เดำรงตำแหน่งต่าง  ๆป ฐบ !ราช๓รแทน ด้งน้ี 

๑๖.® ปลัดกรุงเทพ่มหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครสัาหรับส่วนราชการในสังกัด 
สำนักปลัดกรุงเหพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักหรือรองผู้อำนวยการสำนัก ห้วหน้าสำนักงานคณะกรรมการ- 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเซต 
หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเฃต เลขานุการสกากรุงเทพมหานครหรือผู้ช ่วยเลขานุการ?!ภากฺรุงเทพมหานคร 
หัวหนัาสำนักงานสำหรับสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีพัสดุที่ปีราคาเอหรือไต้มาไม่เกิน 
๑ ,0 ๐ 0 ,0 0 0  บาท ตามข้อ ๒๑๗ (๑)

๑๖.๒ ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีพัสดุที่ปีราคาเอหรือ 
ไต้มาเกิน ๑ ,0 ๐ 0 ,0 ๐ 0  บาท ตามข้อ ๒๑๗ (๒) (ข)

๑๗. กรณ ีอ ี่บท ี่ระเบยบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดเอจัดข ้างและการบริหารพ ัสด ุ 
ภาครัฐ พ .ศ.๒๕๖0กำหนดให้หน่วยงานรองรัฐต้องดำเนนการ๗ มิไต้ฐการมอบอำนาจไข้ตามข้อ๑ -® ๖ ข้างต้น 
ให้ปลัดกรุงณพมทานครหรือรองปลัฒารุงเทพมหานครสำหรับส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนักห่รือรองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครท่รือ 
เซ ,วอหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตหรอผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครห่รือผู้ช่วยเลชานุการสกากรุงเทพมหานศร หัวหน้าสำนักงานสำหรับสำนักงาน- 
เลขานุการผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร เนินผู้ดำเนินการแทบ

การดำเนินการตามกำลังนี้ให้ผู้รับมอบอำนาจคำนึงลิงประโยชน์สูงสุดของกรุงเทพมหานคร และ 
ต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส ปีประสิทธิภาพและประสิหริผล และตรวจสอบได้ ตามมาดรา ๘ แห่ง 
พระราชนัญญต การจัดเอจัดจ้างและการบรืหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. ๒๕๖0 -

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเนิบต้นไป
ลัง ณ วับท่ี 9 ?  กันยาอบ พ.ส. ๒๕๖๑

ร*สดํ-ใรว'จเอก
ร

(อัศวิน ขวัญ เมอ*) 
เว่าราชการกรุงเทพมห!น^?


