ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดาเนินการด้วยเงินกู้ จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๘) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้
โครงการที่ดาเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกู้จากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
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“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ และการจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึ กษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่ง
คลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้
“เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจาก
ต่างประเทศ
“เงินช่วยเหลือ ”
หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่
ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร
ที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดีย วกัน และรวมตลอดถึงสิ่ งก่อสร้ างอื่ น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้ส อยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น
เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตสาเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิต
ตั้งอยู่ในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้าน
ศึกษา สารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบี ยบบริหารราชการส่ว นท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย
“หัวหน้าส่วนราชการ”
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- สาหรับราชการบริหารส่ว นกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
- สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบ
กอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด หรือข้าราชการ
อื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ ยวกับการพัสดุ
หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผู้อานวยการโครงการ”
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ
“โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก
ส านั กงานมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สถาบันรั บรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่ วยงานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่ าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือ
สามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้น ส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
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ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย กระทาการอย่างใด ๆ อั นเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทา
โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทา
สัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตามข้อ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการดาเนินการจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข้ อ ๘๖ คณะกรรมการด าเนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข้ อ ๑๐๓
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดตามข้อ ๑๐๖ หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๗ (๒)
“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบารุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้า ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
โดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือ
พื้นดิน
ส่วนที่ ๒
การใช้บังคับและการมอบอานาจ
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
ข้อ ๗
ส าหรั บ ส่ ว นราชการของกระทรวงกลาโหม การกาหนดให้ ส่ ว นราชการระดั บใด
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตาแหน่งใด มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
และเมื่อได้กาหนดไปประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสานักงานตรวจเงิน แผ่นดินทราบ
ด้วย
ข้อ ๘ สาหรับส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีอานาจในการดาเนินการตาม
ระเบี ย บนี้ เ ท่ า กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ส่ ว นอ านาจที่ เ กิ น กว่ า นั้ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไปเป็ น
ผู้พิจารณา
ข้อ ๙ ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้โดย
ให้คานึงถึงระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
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เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้น และจะมอบ
อานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจนั้นต่อไป
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑.๑) กรณีมอบอานาจให้แก่รองผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอานาจอานาจชั้นต้นทราบ
ด้วย
(๑.๒) กรณีมอบอานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (๑.๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
(๒) การมอบอานาจและการมอบอานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอานาจในการสั่งการและดาเนินการจัดหา
ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไปเป็นลาดับ
สาหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการคน
หนึ่งทาหน้าที่ผู้อานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามระเบียบนี้ให้
เป็นการเฉพาะก็ได้
ให้ผู้มอบอานาจส่งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง
ส่วนที่ ๓
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๑๐ ผู้มีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทาการโดยปราศจาก
อานาจ หรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มี
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ถ้าการกระทามีเ จตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้
ดาเนินการลงโทษอย่างต่าปลดออกจากราชการ
(๒) ถ้าการกระทาเป็ นเหตุให้ ทางราชการเสี ย หายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ ล งโทษอย่างต่าตั ด
เงินเดือน
(๓) ถ้าการกระทาไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสี ยหาย ให้ล งโทษภาคทัณฑ์ห รือว่า กล่ าว
ตักเตือน โดยทาคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทาหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า “กวพ.”
ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานบริหารหนี้
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สาธารณะ ผู้แทนสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน
ห้าคน เป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๑๒ ให้ กวพ. มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคาร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) กาหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๖) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน
และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริหาร
ราชการส่ ว นท้องถิ่ น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติใ ห้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ ว นท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ
(๗) กาหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ ๑๖(๖) (๗) (๘) และ (๑๑)
(๘) กาหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ ๖๘
(๙) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๒) พิจารณารายงานการจ้าง ตามข้อ ๘๓ วรรคสอง
(๑๓) กาหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๙๒
(๑๔) กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าปรับ ตามข้อ ๑๓๔
(๑๕) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๒
การจัดหา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๓ หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ในการจัดหาแล้ ว ให้ส่วนราชการรีบดาเนินการให้
เป็ น ไปตามแผน และตามขั้น ตอนของระเบียบนี้ ในส่ ว นที่ ๒ ส่ วนที่ ๓ หรือส่ ว นที่ ๔ แล้ว แต่กรณี
เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
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การจั ด หาโดยวิ ธีส อบราคา และวิ ธี ป ระกวดราคา ให้ ส่ ว นราชการวางแผนในการจั ด หา และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย
ข้อ ๑๔ การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กาหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
ทางราชการหรื อกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ ถือปฏิบัติโ ดยอนุโ ลมตามวิธีการจัดหาลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีการจัดทาเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้อง
ดาเนิ น การโดยเปิ ดเผย โปร่ งใส และเปิดโอกาสให้ มีการแข่งขัน กันอย่างเป็น ธรรม ทั้งนี้ โดยคานึงถึ ง
คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่ก รณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดาเนิ น การแต่ละขั้น ตอน ผู้ มีห น้าที่รับผิ ดชอบต้องมีการบันทึกหลั กฐานในการดาเนินการ
พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๕ ตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทาง
ราชการในแต่ละครั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔ หรือการ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซอง
ข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอทางการเงิน
ข้อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กาหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดย
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกั บการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สาหรับกรณีที่ระเบียบนี้กาหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตาม
ข้อ ๘๗ (๒) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย
เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่
ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๕ เบญจ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามี ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุดสาหรับการเสนอราคาหรือเสนอ
งานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และให้
ส่งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย
การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ามวรรคสอง ย่ อ มไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารขยายระยะเวลาการเปิ ด ซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคา
คัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็ น ว่าการยกเลิ กการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ข้อ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือ
ในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทาการ
อัน เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่า งเป็ น ธรรม ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ที่ มี ห น้ า ที่ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ทาการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเชื่อได้ว่ามีการกระทาอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทาการดังกล่าวทุกรายออก
จากการเป็ น ผู้ เสนอราคาหรื อผู้ เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัส ดุ การจ้ างที่ปรึ กษา หรือการจ้า ง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานนั้นก็ได้
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ให้นาความในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูก
ตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับ
การอุทธรณ์ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิ จารณาให้ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแล้ว ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๑๕
จัตวา วรรคสาม เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอื่น หรือเป็นผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วน
ราชการมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่
๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ส่วนที่ ๒
การซื้อการจ้าง
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ข้อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ห้ามกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา มีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แล้ ว ให้ ก าหนดรายละเอี ย ดหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ รายการในการก่ อ สร้ า งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(๓)
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ หรื อ จ้ า งท า ยั ง ไม่ มี ป ระกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้ รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนด
รายละเอีย ด หรื อคุ ณลั ก ษณะเฉพาะหรื อรายการในการก่อสร้า ง ให้ ส อดคล้ องกั บรายละเอียดหรื อคุ ณ
ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
(๔) ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการใน
การก่อสร้าง แตกต่างจากที่กาหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
เมื่อได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้
หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผ ลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
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ในกรณีพัส ดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทาตามวรรคหนึ่ง เป็นพัส ดุที่มีผู้ ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงาน
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพโดยมี ผู้ ผ ลิ ต น้ อ ยกว่ า สามราย แต่ เ ป็ น พั ส ดุ ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้น ไป หรือเป็น
พัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ส่วนราชการ
ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทาในประเทศไทยและให้ดาเนินการตาม (๖)
(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
การซื้ อหรื อ การจ้ างในกรณี นี้ นอกจากการจ้ า งก่อ สร้ าง หากมี ผู้ เ สนอราคาพั ส ดุ ที่แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้ า ให้ ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัส ดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรอง
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดตาม ข้อ ๑๒ (๗) ให้
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทาตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มี
ผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะ
พัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้ อหรื อ การจ้ างในกรณี นี้ นอกจากการจ้ า งก่อ สร้ าง หากมี ผู้ เ สนอราคาพั ส ดุ ที่แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้
เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ให้ดาเนินการต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็น
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคาราย
อื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี้ ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุดมาต่อรองราคาก่อน หาก
ต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ.
กาหนดตามข้อ ๑๒(๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอ
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคา
ต่าสุดลาดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(ข) หากดาเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอ
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ราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจด
ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่ าสุ ด ของผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น รายอื่ น
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละเจ็ ด ให้ ต่ อ รองราคาผู้ เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ กั บ กระทรวง
อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละห้า
หรืออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๙) การดาเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ ซื้อหรือใบ
แทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง
ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมา
พร้ อ มกั บ ใบเสนอราคา หากพัส ดุนั้ น ได้ รับ การรั บรองระบบคุณ ภาพ หรื อใบอนุญ าตแสดงเครื่อ งหมาย
มาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทาการ นับจากวัน
ถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอ
ราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
(๑๐) ในกรณีที่ได้ดาเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้อหรือ
จ้างได้ ให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๑๑) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างก่อสร้าง ให้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกาเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่มิได้มี
แหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายต่าสุด
ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคาพัสดุที่มี แหล่งกาเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยรายที่
เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต่าสุด หาก
ต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กาหนด ตามข้อ ๑๒
(๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๑๒) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่
กรณี
(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับวิธีซื้อหรือวิธีจ้าง
แต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑)
การซื้อหรือการจ้าง ที่ดาเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่ง
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือเพื่อกาหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
หรือเป็นกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอานาจยกเว้นการ
ส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
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ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือ
ผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะที่เป็นการมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” ให้นับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น
ข้อ ๑๗ ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อ ๑๖
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่
(๑.๑) พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คาขอรับใบอนุญาตทา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคาขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างที่ยังพิจารณาคาขอตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคาขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดาเนินการซื้อหรือจ้าง
(๑.๒) จัดทาบัญชีคู่มือผู้ซื้อปีละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกาหนดใหม่ และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาตาม
(๑.๑) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็น
ประจา
(๑.๓) ตรวจสอบความจาเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ ๑๖(๔) หากเป็นกรณีที่ไม่
สมควรให้ทักท้วง มิฉะนั้นให้ตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) สานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่สอดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ หาก
พบการหลีกเลี่ยงให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่ผู้หลีกเลี่ยง และแจ้ง ให้
ผู้รักษาการตามระเบียบทราบ
วิธีซื้อและวิธีจ้าง
ข้อ ๑๘ การซื้อหรือการจ้างกระทาได้ ๖ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
(๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี ตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๐ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๒ การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้
กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้สาหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดย
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
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การซื้อหรือการจ้างซึ่งดาเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือ ผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทาตาม
วงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกาหนดก็ได้
ข้อ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๓) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจาเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) เป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจาตาแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐
(๗) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทา
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชานาญเป็นพิเศษ
(๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้ างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมื อกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๔) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
(๕)
เป็นงานที่จาเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจาเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เป็นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๒๕ สาหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง
ข้อ ๒๖
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่น
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
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ข้อ ๒๗ ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๘ ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือ จ้างใน
ครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ ๒๓ (๒) หรือข้อ ๒๔ (๓) ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ข้อ ๒๘ ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ
๓ ราย
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใน
ต่างประเทศที่จาเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดาเนินการในทานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณี
นิยมของท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทาได้
ในกรณีที่จาเป็นต้องจากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่
สนใจทราบโดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย
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ในการดาเนิน การคัดเลือก ให้ ส่ว นราชการเจ้าของเรื่ องจัดทารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่ว น
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องทาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
(๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่า เช่น
ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะ
การเงิน เป็นต้น
(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อ ๓๑ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมัติในข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(๒) ประสบการณ์ และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น
ในประกาศครั้งแรก ให้ กาหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และเปิดซอง
ข้อเสนอ พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง และ
กาหนดเวลาให้พอเพียงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัด เตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทาก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้ อยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงและลงประกาศในหนั งสื อพิมพ์ หาก
เห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอื่นอีกก็
ได้
สาหรับการคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวัน
รับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย
ข้อ ๓๒
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๑ คน
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
ส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง
ต่อไป
ข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
หรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้ว อย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี
โดยปกติให้กระทาภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และเมื่อได้ทบทวนแล้ วให้ ส่ว นราชการนั้น แจ้งการ
ทบทวนพร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่นานเกินกว่า ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

16
ในกรณีที่ส่ วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้ มีคุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับการซื้อหรือการจ้างไว้เป็นการ
ประจา ให้ส่วนราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วและประสงค์ที่จะขอเลื่อนชั้น
หรือให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น มีสิทธิยื่นคาขอ
เลื่อนชั้นหรือคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วัน ที่ได้รั บคาขอและเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่ส ามารถดาเนินการให้ แล้ ว เสร็จภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ต้องใช้ตามความจาเป็นให้ผู้ยื่นคาขอทราบด้วย
ในระหว่างการยื่นคาขอและตรวจพิจารณาคาขอ ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ยื่นคาขอเลื่อนชั้นหรือผู้ที่ยื่น
คาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น จะใช้สิทธิจากการที่ตนได้ยื่นคาขอ
เลื่อนชั้นหรือคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซื้อหรือการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือในระหว่างที่ตนยื่น
คาขอเลื่อนชั้นหรือคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ได้
ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเ บื้องต้นในการซื้อหรือการจ้างเพื่อ
ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วน
ราชการแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้น ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้อ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับการซื้อหรือการจ้างไว้แล้ว ให้ส่วน
ราชการนั้ น แจ้ ง ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ดั ง กล่ า วแสดงหลั ก ฐานถึ ง ขี ด
ความสามารถและความพร้ อมที่ตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ทั้งในด้าน
บุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ
กรรมการ
ข้อ ๓๔ ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณี
จาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้า

17
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติดัง กล่าว
ข้างต้นทาหน้าที่ประธานกรรมการแทน
ในกรณีเมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยัง
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดย
ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรือข้อ ๔๙ แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธาน
กรรมการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้ างครั้ งเดีย วกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุ ก คณะ เว้ น แต่ คณะกรรมการรั บ และเปิ ด ซองประกวดราคา ควรแต่ ง ตั้ ง
ผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
สาหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจาคนหนึ่ง
ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้อ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติ
เอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ข้อ ๓๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความ
ชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจาในสังกัด หรือข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจาในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว ในกรณีที่ลักษณะ
ของงานก่อสร้างมีความจาเป็นต้องใช้ความรู้ความชานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจาตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ ในการซื้อหรือจ้างทาพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา
เป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อว่าจ้าง
ที่ปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได้ตามความ
จาเป็น โดยให้ดาเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่ ๓
วิธีตกลงราคา
ข้อ ๓๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รั บจ้าง
โดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการตามข้อ ๒๙
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น
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ดาเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ข้อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจานวนที่ต้องการ หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง
ในกรณีที่จาเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให้
กาหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(๓) ในกรณีจาเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(๔) ถ้าจาเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาหนดจานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไว้สาหรับการทาสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกาหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้
ด้วย
(๖) ข้อกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้า
ทาได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ใน
กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกาหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น
ตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(๘) กาหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จาเป็นต่อทางราชการและมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอ
ราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้
(๙) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สาหรับการซื้อ) หรือกาหนด
วันที่จะเริ่มทางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สาหรับการจ้าง)
(๑๐) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(๑๑) ข้อกาหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่ง
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สาหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ให้กาหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย
(๑๒) กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงกับทาง
ราชการ เป็นผู้ทิ้งงาน
(๑๓) ข้ อ ก าหนดว่ าผู้ เ ข้ า เสนอราคาที่ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อ กให้ ไปท าสั ญญา จะต้ อ งวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๒
(๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
และอัตราค่าปรับ
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(๑๕) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จาต้องซื้อหรื อจ้างจากผู้เสนอ
ราคาต่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อ ๔๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สาหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่
น้อยกว่า ๔๕ วัน สาหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้น
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดาเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา
โดยยื่นโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ส่วนราชการกาหนดให้กระทาได้
(๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามา
ยื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สาหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่ส่วน
ราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที
(๔)
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึง
กาหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้
(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้
เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอ
ราคาทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่
กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้ อม
กันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาเนินการตามข้อ ๔๓
(๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใ น
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
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ข้อ ๔๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี สอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้
คณะกรรมการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้เสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดาเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่น ซองเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่มายื่นซอง ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่าสุดในการต่อรองราคา
ครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่
จะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าดาเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่ มเติม หรือยกเลิก
การสอบราคาเพื่อดาเนินการสอบราคาใหม่
วิธีประกวดราคา
ข้อ ๔๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนดหรือตามแบบที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจั ดทาเอกสารประกวดราคารายใดจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ.
กาหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน
ตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุ มพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทาเป็นประกาศ และมีสาระสาคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
(๓) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(๕) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
ข้อ ๔๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทาหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดย
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการดังนี้
(๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้น การปิด
ประกาศดังกล่าว ให้กระทาในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลา โดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก
จากตู้ปิดประกาศจะต้องจัดทาหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก เป็นหนังสือมีพยานบุคคล
รับรอง ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็น
พยานในแต่ละกรณีด้วย
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(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่
(๔) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกันด้วย
(๕) ส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทาก่อนการให้หรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
สาหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของแหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้อ ๔๖ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้ งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด ให้กระทา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสาหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการขาย
การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทาไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ และจะต้องมีช่วงเวลา
สาหรับการคานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึง
ก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ หรือไม่น้อยกว่าจานวนวันที่มากกว่านั้นตามที่ กวพ.
กาหนดโดยคานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ในกรณีที่มีการขาย ให้ กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทา
สาเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวด
ราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่
โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๔๗ ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อ น หรือมีความจาเป็นโดยสภาพ
ของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ส่วนราชการกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก่ อ นวั น ปิ ด การรั บ ซองประกวดราคา หากส่ ว นราชการเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสาคัญซึ่งมิได้กาหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทาเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ วัน
เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้ส ถานที่ไว้ด้วย และให้ดาเนินการตามข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิ
ชักช้า
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทา
บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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ถ้ามีการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับ
ซอง และการเปิดซองประกวดราคา ตามความจาเป็นแก่กรณีด้วย
ข้อ ๔๘ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔๗ เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่น
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่งกาหนดให้มีการยื่นซอง
ทางไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองกับบันทึกไว้ที่
หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่ การเงินออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกัน
ซองเป็ น หนั งสือค้าประกัน ให้ ส่งส าเนาหนังสือค้าประกันให้ ธ นาคาร บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ อ อกหนั ง สื อ ค้ าประกั น ทราบทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับด้วย
(๓) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(๔) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๖ (๙)
(๕) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับ
ไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคา
ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖ คณะกรรมการ
รับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาที่จะต้องดาเนินการต่อไป
(๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง
แคตตาล็ อก หรื อแบบรูป และรายการละเอียด แล้ว คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้
เสนอราคารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้า
ประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้
เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
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(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลา
ที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อม
กัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม
(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๕๐(๑) แล้วปรากฏว่า
มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดใน
เอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาเห็ นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๕๐(๒) โดยอนุโลม
ข้อ ๕๒ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนด
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดาเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้า
ส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ
๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทาสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคาราย
ใด ถ้ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในรายการละเอียด
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคา
ด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจาเป็นจะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกาหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
ตัดสิน และเพื่อขจัด ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความ
ต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดาเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกาหนดให้
ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น
(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ด้วย
ข้อ ๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาหน้าที่เปิดซอง
ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕) และ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาตามข้ อ ๕๔ โดยถื อปฏิบั ติ ตามข้ อ ๕๐ ในส่ ว นที่ไ ม่ขั ด กับ การด าเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
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(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด ในกรณีจาเป็นจะ
เรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สาหรับรายที่ไม่
ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ให้ส่ว นราชการแต่ง ตั้ง
ผู้เชี่ย วชาญด้า นเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ ๑
คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๕๖ การซื้อหรื อการจ้างที่เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้
กาหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อม
กับการเปิดซองราคาตามข้อ ๕๕ (๒) เพื่อทาการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพิเศษ
ข้อ ๕๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มีอาชีพ
ขายพั ส ดุ นั้ น โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ น ว่ า ราคาที่ เ สนอนั้ น ยั ง สู งกว่ า ราคาในท้ อ งตลาดหรื อ ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๓) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒)
(๔) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจาเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็น
หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่
สิ้นสุ ดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้ มีการขายพัส ดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ากว่า หรือราคาเดิม
ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรื อเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสั ญญาเดิม (ถ้ามี ) เพื่อให้บังเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ
(๕) ในกรณีเป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่ อ ติ ด ต่ อ สั่ ง ซื้ อ โดยตรงจากต่ า งประเทศ หรื อ สื บ ราคาจากต่ า งประเทศโดยขอความร่ ว มมื อ ให้ ส ถาน
เอกอัครราชทูตหรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซื้อ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ ในประเทศโดยตรง
เว้นแต่กรณีที่ไม่มีสานักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสานักงานในต่างประเทศได้
(๖) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอ
นั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๗) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
สาหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจาเป็นจะติดต่อกับนายหน้า
หรือดาเนินการในทานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทนเจ้าของที่ดินก็ได้
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(๘) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอ
ราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ ๕๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๕) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่าหรือราคา
เดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ
(๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิธีกรณีพิเศษ
ข้อ ๕๙ การดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจาก
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภ ายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัว หน้าส่วนราชการตาม
ข้อ ๒๙
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ ๖๐ การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากาหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๖๑ การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สาลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุ
ทันตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจาหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจาก
องค์การเภสัชกรรม นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ส่วนกรมตารวจจะซื้อจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดาเนินการด้วยวิธีกรณี
พิเศษ แต่ทั้งนี้ราคายาที่องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจาหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของ
ยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเกินร้อยละ ๓
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ข้อ ๖๒ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบั ญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัช
กรรมมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจาหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใด
ก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัชกรรม
ทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากัน
หรือต่ากว่าผู้เสนอราคารายอื่น ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๖๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธี
กรณีพิเศษด้วย
ข้อ ๖๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติ
ทางด้านยากาหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
กับให้องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรม
ผลิตได้หรือมีจาหน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย
อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอานาจของผู้ดารง
ตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จากัด
วงเงิน
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทามิได้ เว้นแต่
หัว หน้ าส่ วนราชการเห็ นว่ามีความจ าเป็นจะต้องจ่าย และมีการกาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทาสั ญญาหรือ
ข้อตกลง ให้กระทาได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ง มีกฎหมายบัญ ญัติให้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่ง
ต้องดาเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กาหนด
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ตามข้อ ๑๒ (๘) ซึ่งจาเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ ายได้ตามที่ตกลง
กับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกาหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CDROM) ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกาหนดการออกเป็นวาระดังเช่น วารสาร หรือการ
บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
ราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้อง กาหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
(๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ หรือราคา
จ้าง
ข้อ ๖๙ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิด
เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต หรื อ โดยวิ ธี ใ ช้ ด ราฟต์ ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ่ า ยเงิ น ตาม
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทาได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๔) และ (๕) ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างจะต้องนา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศมาค้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบตรวจ
รับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบ
จานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่
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ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจ
พบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม (๔)
หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
(๒) การดาเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้ น ๆ โดยให้
มีอานาจสั่งเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔)
เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณี ที่เ ห็ น ว่ าผลงานที่ ส่ ง มอบทั้ งหมดหรือ งวดใดก็ต ามไม่ เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่ง
การ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หั ว หน้ าส่ ว นราชการเพื่อพิจ ารณาสั่ งการ ถ้าหั ว หน้าส่ ว นราชการสั่ งการให้ ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะ
ดาเนินการตาม (๔)
ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้น ๆ
ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็ นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่ วนหนึ่งส่วนใด
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หรื อ ทั้ ง หมดแล้ ว แต่ ก รณี ไ ว้ ก่ อ น จนกว่ า ผู้ รั บ จ้ า งจะยอมปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามค าสั่ ง และให้ ร ายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้ เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา
แต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้
ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การหยุ ด งานและสาเหตุ ที่ มี ก ารหยุ ด งานอย่ า งน้ อ ย ๒ ฉบั บ เพื่ อ รายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละ
งวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสาคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้
ด้วย
(๔) ในวันกาหนดลงมือทาการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกาหนดส่งมอบงานแต่ละ
งวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันถึงกาหนดนั้น ๆ
ส่วนที่ ๓
การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
ข้อ ๗๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาอยู่ภายใต้การกากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชนผู้สนใจ
ข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ ปรึกษาที่ดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ
หรือเงินกู้จากแหล่งที่กาหนดให้ดาเนินการว่าจ้างโดยวิธีอื่น ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นที่ปรึกษาหลัก
(Lead Firm) ในการดาเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มีที่ปรึกษา
ไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจ้างที่ปรึกษาที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กวพ. กาหนด เว้นแต่
ระเบียบนี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจาเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทย ให้ขออนุมัติต่อ กวพ.
สาหรับการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ
จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้
ข้อ ๗๖ ภายใต้บังคับข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้าง
ที่ปรึกษาที่ดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กาหนดให้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่น จะต้องมี
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บุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษา
ทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติ ต่อ กวพ.
วิธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๗ การจ้างที่ปรึกษากระทาได้ ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๗๘ ก่อนดาเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตาม
รายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(๖) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้
กรรมการ
ข้อ ๗๙ ในการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ ๘๐ คณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๔ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดตั้งแต่ระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒
คนในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้แต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใช่
ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาเป็นกรรมการด้วย และในกรณีการ
จ้างที่ปรึกษาที่ดาเนินการด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย ๑ คน
ข้อ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ข้อ ๘๒ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่ง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้
ข้อ ๘๓ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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(๒) เป็นการจ้างเพื่อทางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทาอยู่แล้ว
(๓) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมี
จานวนจากัด ไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
(๔) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ง มีกฎหมายบัญ ญัติให้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดาเนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้างที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทาได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จาเป็นของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มี
การจ้าง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ กวพ. มีอานาจแก้ไข
สัญญาการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ และในการทาสัญญาจ้าง
โดยอาศัยเหตุเร่งด่วนนี้ ส่วนราชการจะต้องกาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความเห็นชอบ
ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทารายงาน
ชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได้ สาหรับกรณีที่เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กาหนด
ข้อ ๘๔ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกาหนดในสัญญา
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๘๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและ
หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องทาการ
คัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ ๘๖ เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดาเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ส่วนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายโดยไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทา
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย
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เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณา
และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้น
ด้วย
ข้อ ๘๗ ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามวิธี
หนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง
(๒) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ ๘๘ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลาดับ
(๓) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๑) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สาหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๒) ให้เชิญที่ปรึกษาที่
มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา
รายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่
ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้
ราคาที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกาหนดในสัญญา
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้ รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินให้ทาสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับการ
คัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง
สาหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้ปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ ๘๙ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทางานนั้นได้เป็น
การทั่วไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ยื่น
ข้อเสนอเพื่อรับงาน โดยให้ดาเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น
๒ ซอง
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลาดับ
(๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลาดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พร้อมกัน
แล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ารายถัดไป
ตามลาดับ
เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๘ (๔) และ (๕)
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ข้อ ๙๐ การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดาเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้ อ ๘๖ และพิจารณาจัดลาดับ และเมื่อสามารถจัดลาดับได้แล้ว ให้
เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลาดับ
อานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๙๑ การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๙๒ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคานึงถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจ้าง จานวนคน – เดือน (man-months) เท่าที่จาเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน
กว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กาหนด (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่ วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้
ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้าประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่
จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
สาหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไป
ก็ได้
หลักประกันผลงาน
ข้อ ๙๓ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชาระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่
ปรึกษาซึ่งดาเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ งในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่
เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกาหนดวางค้าประกัน แทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็น
เงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ ๙๔ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่
รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม

ส่วนที่ ๔
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๙๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทาได้ ๔ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
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(๓) วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
(๔) วิธีพิเศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๙๖ ก่อนดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จาเป็น
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๓) ประมาณการค่าจ้าง
(๔) กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
(๕) วิธีทจี่ ะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(๖) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้บริการ
รายหนึ่ ง รายใด ซึ่ ง เคยทราบหรื อ เคยเห็ น ความสามารถแล้ ว และเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ห ลั ก ฐานดี ต ามที่
คณะกรรมการด าเนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี ต กลงได้ พิ จ ารณาเสนอแนะ ทั้ ง นี้ ให้ ใช้ กั บ การก่ อ สร้ า งที่ มี ว งเงิ น
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๙๘ ในการดาเนินการจ้า งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒ คน ปกติให้เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน
และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชานาญในกิจการนี้เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจานวน
ไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ได้
ข้อ ๙๙ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่
กาหนดไว้ในส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศ
เชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสม
ที่สุด เพื่อดาเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐๑ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒
คน ปกติให้เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีก
อย่างน้อย ๒ คน ปกติให้เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน และควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชานาญในกิจการนี้เข้าร่วมด้วย
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คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดจึงจะดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ได้
ข้อ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการ และบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด
แล้วลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อ
พ้นกาหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิและประวัติการ
ทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ของผู้ให้บริการ และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(๓) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดาเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อหัวหน้า
ส่ ว นราชการผ่ านหั ว หน้ าเจ้ า หน้ า ที่ พัส ดุพ ร้ อมด้ ว ยหลั ก ฐาน ตามปกติ คณะกรรมการควรเสนอจ้ า งผู้ ที่ มี
ข้อกาหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเสนอ
ผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสมรายถัดไป
การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
ข้อ ๑๐๔ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ที่ผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุ คคล โดยคานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทางาน
จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจน
แนวความคิ ด ในการออกแบบ เพื่ อ ด าเนิ น การจ้ า งต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ให้ ใ ช้ กั บ การก่ อ สร้ า งอาคารที่ มี ว งเงิ น
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐๕ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจากัดข้อกาหนดแต่ละ
ครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
แบบจากัดข้อกาหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิ หรือผู้ชานาญในคณะกรรมการ
ดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด ให้นาความในข้อ ๑๐๑ ข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดมาครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่
ประจา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ง.
แนวความคิดในการออกแบบ
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(๓) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกาหนดเหมาะสมไว้เป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย
และแจ้งวิธีดาเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองาน และอาจพิจารณากาหนดให้ผู้
ให้บริการดังกล่าวยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คานึงถึงแผนปฏิบัติ
งาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม
และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดาเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้
ให้บริการรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๐๗ การจ้างโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
และความมั่นคงของชาติ หากจะดาเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทาให้เกิดการล่าช้า เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการราย
หนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ
เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โรงละคอนแห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ
สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ.
ข้อ ๑๐๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า ๒ ราย
(๒) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๐๙ ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทาสัญญาไปยังผู้
ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ข้อ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทาได้ ๓ วิธี คือ
(๑) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
(๒) ประกาศทางสื่ อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
(๓) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสานักงานที่ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พิจารณาตามความจาเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถิ่นเป็น
เรื่อง ๆ ไป
ข้อ ๑๑๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(๒) กาหนดวัน เวลา สถานที่เปิดซองและปิดรับซองเสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กาหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจานวนในข้อ ๑๔๑ และข้อ
๑๔๒ และให้มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทาสัญญากับทางราชการภายใน
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กาหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้าประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่
ไม่ไปทาสัญญากับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

การเสนองาน
ข้อ ๑๑๒ ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัด
ข้อกาหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(๑) ข้อกาหนดของผู้ให้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้บริการที่
ไม่ได้รับการคัดเลือก
ข้อ ๑๑๓ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิช าชีพสถาปั ตยกรรมและหรื อวิศ วกรรม ส าหรั บงานว่ าจ้างตามที่กาหนด โดยกฎหมายว่าด้ว ยวิช าชี พ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่ เป็นข้าราชการประจาหรื อลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคน
ไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๔ การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ง และ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑๕ ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกันการเสนองานที่ผู้
รับจ้างนามามอบไว้กับผู้ว่าจ้างได้ ในกรณีดังนี้
(๑) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทาสัญญาในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทาสัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เป็ นบุคคลธรรมดา บุ คคลนั้นถูก ระงับใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
(๓) ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว

การตรวจและรับมอบงาน
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ข้ อ ๑๑๖ ในการจ้ า งออกแบบและควบคุ ม งานแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อปฏิบัติการตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย
๒ คน ปกติให้เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน และควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ชานาญในกิจการนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่ าวต้องมีจ านวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ได้
ข้อ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อตรวจเห็ น เป็ น การถูกต้องครบถ้ว นแล้ ว ให้ ทาใบรับรองผลการปฏิบัติง าน โดยลงชื่ อไว้เป็ น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แ ทน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และใน
กรณี ที่ผู้ ค วบคุมงานไม่ส ามารถปฏิบั ติงานตามความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บจ้ างจะต้อ งเสนอชื่อผู้ ควบคุม งาน
ปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ
ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับในส่วนที่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสารวจและวิเคราะห์ดิน
ฐานราก
ข้อ ๑๒๐ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอื่นใด จะนาแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดาเนินการ
ก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตรา
ที่ กวพ. พิจารณากาหนดเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๒๑ ห้ามผู้รับจ้างนาแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทาสัญญากับผู้
ว่าจ้างแล้ว ไปให้ผู้อื่นดาเนินการก่อสร้างอีก
ข้อ ๑๒๒ ระหว่างดาเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ
น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่สาคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ น้าประปา
ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สาคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ กวพ. ก่อน
ส่วนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
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ข้อ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความ
จาเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทาได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับ
วัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสานักงบประมาณกาหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอ
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
(๓)
การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้
แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๑๒๔ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนาไปแลกเปลี่ยน
(๓)
ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนาไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นาวิธีการ
ซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนาไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
ข้อ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะตามความจาเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน
มาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจาเป็นไม่ทาให้ทางราชการต้องเสีย
ประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป
(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบีย บบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ว น
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
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ข้อ ๑๒๗ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ให้
แจ้งสานักงบประมาณ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่ง
สาเนาหลักฐานการดาเนินการตามข้อ ๑๒๕ หรือข้อ ๑๒๖ ไปด้วย
ส่วนที่ ๖
การเช่า
ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น โดยสาหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์
ให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้
กระทาได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑)
การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่ว นท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้ น ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ก่อน
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๑๒๙ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทาการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพี ยงพอ
และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
ด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสาหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ข้อ ๑๓๐ ก่อนดาเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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ข้อ ๑๓๑ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกาหนดไว้ใน
สัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐
บาท ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ส่วนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
และให้ทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
การทาสั ญญารายใดถ้าจ าเป็ น ต้องมี ข้อความหรื อรายการแตกต่างไปจากตัว อย่างสั ญญาที่ กวพ .
กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้ก ระทาได้
เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทาสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนดได้ และจาเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่ง
ร่างสัญญานั้นให้สานักงานอั ยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทาสัญญาตาม
แบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทาได้
สาหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด
แล้วแต่กรณี ตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณีจาเป็น ต้องทาสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคาแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สาคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทาสัญญาตามตัวอย่างที่
กวพ. กาหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย
การทาสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทาสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่
หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ ๑๓๓ การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทาเป็นสัญญา
ตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(๑) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตก
ลงที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการของทาง
ราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๖) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้วิธีดาเนินการ
ตามข้อ ๓๙ วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
ข้อ ๑๓๔ การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ง
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ต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวั นเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่
อาจจะกาหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนด
ในการทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กาหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผู้จัดทาสัญญากาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจานวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
การกาหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนส่วนราชการ โดยคานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของ
ทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ทางราชการ
แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจั ดหาสิ่ งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ว นหนึ่งส่ ว นใดไปแล้ ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้
ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจั ดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้ว ย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
กาหนดตามสัญญาเป็นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกาหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ ๑๓๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้ น ไป ให้ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าค แล้ ว แต่ ก รณี และ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๑๓๖ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขนั้นจะเป็นความจาเป็นโดยไม่ทาให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ให้อยู่ในอานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่ ม
วงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทาความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
สาหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรอง
จากวิศวกร สถาปนิ กและวิศวกรผู้ ช านาญการ หรือผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ซึ่งรั บผิ ดชอบหรือสามารถรั บรองคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
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ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการ
พิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น
ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยู่ในอานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน
๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด
หรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วน
ราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ ๑๔๐ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจาเป็น
หลักประกัน
ข้อ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี
และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษ จะกาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทาสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกัน
เพื่อความชารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กาหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่ง
มอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้าประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไป
ราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป
นั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นาหลักประกันมาเพิ่มให้
ครบจานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้า ยของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวด
สุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
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การกาหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบ เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๔๓ ในกรณีที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวาง
หลักประกัน
ข้อ ๑๔๔ ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืน
ได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาที่ไม่ต้องมี การประกันเพื่อความช ารุดบกพร่องให้คืนหลั กประกันให้ แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้า
ประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลา
ข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้าประกันให้แก่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้าประกันทราบด้วย
ส่วนที่ ๘
การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๔๕ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้
ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๔๕ ฉ
วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกาหนดในส่วนนี้ ให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้รักษาการ
ตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าว
ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทาก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิก การเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่ยกเลิก การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้ างที่ได้กระทาก่อนการสั่งการของผู้รักษา
การตามระเบียบก็ได้
ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้
มาตรฐาน หรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทาให้งาน
บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
(๔) สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้โดย
ผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้ รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม
(๓)
ให้ หัว หน้าส่ วนราชการทารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้ บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็ นผู้ทิ้งงาน
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทาโดยไม่มี
เหตุผ ลอันสมควร และบุ คคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ ทิ้งงาน ให้ ปลั ดกระทรวงส่ งชื่ อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กาหนด หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อ
ทราบด้วย
เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานโดย
ระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณาไป
ให้ปลัดกระทรวงทราบ
ข้อ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้คู่สัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่
วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือ หลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่
ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ
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เมื่อส่ว นราชการได้รับ คาชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้ เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้
หั ว หน้ าส่ ว นราชการทารายงานไปยั งปลั ดกระทรวง พร้ อมทั้งเสนอความเห็ นของตน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ชี้แจงภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทาโดยไม่สุจริต
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นาความ
ในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ร่วมกระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวง หรือผู้
รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ
๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทาดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจใน
การดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้ เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา
ให้ คาสั่ งดังกล่ าวมีผ ลไปถึงนิ ติบุคคลอื่น ที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้ นส่ ว นผู้ จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกั บหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕
จัตวา ให้คาสั่งดังกล่าวมีผลไปถึ งนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอัน
ควรสงสัยว่า มีการกระทาตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้
รายงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จาหน่าย
ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ
ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้รักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ
เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคาชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคาชี้แจงดังกล่าว
หากคาชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หากผู้ได้รับการคัดเลื อก ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในกาหนดเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กาหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทาโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษา
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การตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบ
ด้วย
หมวด ๓
การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การยืม
ข้อ ๑๔๖ การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทา
มิได้
ข้อ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม
(๒) การให้ บุคคลยื มใช้ภ ายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่ วยงานซึ่งรั บผิ ดชอบพัส ดุนั้ น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัว หน้าส่ ว น
ราชการ
ข้อ ๑๔๘ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการ
ผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วนราชการผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ข้อ ๑๕๐ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
ส่วนที่ ๒
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ ๑๕๑ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้ อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้
เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิก – จ่ายพัสดุ
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ข้อ ๑๕๓
หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรื อ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วน
ราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่ง
จ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้
และให้แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้อ ๑๕๔ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ข้อ ๑๕๕ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่าย
ตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ พัสดุคนหนึ่ง
หรือหลายคนตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่
๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุ
ใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้ แต่งตั้งได้รับ รายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ ส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสาเนารายงานไป
ยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๑๕๖ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้น
คณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจ ารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัว ผู้ รับผิ ดด้ว ย ให้ หั ว หน้าส่ ว นราชการดาเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ ๓
การจาหน่าย
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ข้อ ๑๕๗
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ ราชการต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้ แก่ส่ ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน
ด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่ง
การ และสาหรับ ราชการบริห ารส่ ว นภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหั วหน้าส่ ว นราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อนด้วย
ข้อ ๑๕๘ เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
ข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจาหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมี
ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกั นเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอานาจของ
กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๑๖๐ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สาหรั บ พัส ดุซึ่งต้องจดทะเบี ย นตามกฎหมายให้ แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดด้วย
ข้อ ๑๖๑
ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ
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ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่ นใดกาหนด
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖๒ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามข้อ ๗๔ ให้ยกเว้นไม่นาข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษามาใช้บังคับกับการดาเนินการจ้ างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ และให้
ดาเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับที่ปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖๓ รายชื่อผู้ทิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบนี้ด้วย
สาหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
กาหนด หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่ง
พฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม
ข้อ ๑๖๔
การพัส ดุใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้ว เสร็จในวันที่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดาเนินการตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๖๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กับให้มีอานาจหน้าที่กาหนดแบบหรือตัวอย่างตาม
ระเบียบข้อ ๑๒ (๕) จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

สารบัญ
หน้า
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑
๒
๓
๔

ชื่อระเบียบ
วันใช้บังคับ
ระเบียบที่ยกเลิก
ผู้รักษาการ

๑
๑
๑
๑
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

51
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๕

คานิยาม

๑
ส่วนที่ ๒
การใช้บังคับและการมอบอานาจ

ข้อ ๖
ข้อ ๗
ข้อ ๘
ข้อ ๙

การใช้บังคับ
อานาจในการดาเนินการของกระทรวงกลาโหม
อานาจในการดาเนินการของส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการอิสระ
การมอบอานาจ

๕
๕
๕
๕

ส่วนที่ ๓
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๑๐ บทกาหนดโทษ

๖
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ ๑๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

๖
๗

หน้า
หมวด ๒
การจัดหา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕

การวางแผนในการจัดหา
การจัดหาที่อยู่นอกเหนือระเบียบ
การจัดทาเอง
ทวิ หลักการของการจัดหาพัสดุ
ตรี – ข้อ ๑๕ เบญจ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๕ ฉ – ข้อ ๑๕ สัตต การปฏิบัติกรณีพบว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
มีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
ส่วนที่ ๒

๘
๘
๘
๘
๘
๑๐
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การซื้อการจ้าง
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๖ – ข้อ ๑๗ การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
๑๘ – ข้อ ๒๖ วิธีซื้อและวิธีจ้าง
๒๗ – ข้อ ๒๙ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
๓๐ – ข้อ ๓๓ ทวิ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
๓๔ – ข้อ ๓๘ กรรมการและผู้ควบคุมงาน
๓๙ วิธีตกลงราคา
๔๐ – ข้อ ๔๓ วิธีสอบราคา
๔๔ – ข้อ ๕๖ วิธีประกวดราคา
๕๗ – ข้อ ๕๘ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๕๙ วิธีกรณีพิเศษ
๖๐ – ข้อ ๖๔ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
๖๕ – ข้อ ๖๗ อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
๖๘ – ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหน้า
๗๑ การตรวจรับพัสดุ
๗๒ – ข้อ ๗๓ การตรวจการจ้างก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑
๒๑
๒๔
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
หน้า

ส่วนที่ ๓
การจ้างที่ปรึกษา
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๗๔ – ข้อ ๗๖ การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
๗๗ วิธีจ้างที่ปรึกษา
๗๘ รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
๗๙ – ข้อ ๘๑ กรรมการ
๘๒ – ข้อ ๘๔ วิธีตกลง
๘๕ – ข้อ ๙๐ วิธีคัดเลือก
๙๑ อานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
๙๒ ค่าจ้างที่ปรึกษา
๙๓ – ข้อ ๙๔ หลักประกันผลงาน

๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
๔๐
๔๐

ส่วนที่ ๔
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๙๕ วิธีจ้าง
๙๖ รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๙๗ – ข้อ ๙๙ การจ้างโดยวิธีตกลง
๑๐๐ – ข้อ ๑๐๓ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๑๐๔ – ข้อ ๑๐๖ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
๑๐๗ – ข้อ ๑๐๙ การจ้างโดยวิธีพิเศษ
๑๑๐ – ข้อ ๑๑๑ การประการเชิญชวน

๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
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ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๑๒ – ข้อ ๑๑๓ การเสนองาน
๑๑๔ – ข้อ ๑๑๕ อานาจสั่งจ้าง
๑๑๖ – ข้อ ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน
๑๑๘ การควบคุมงาน
๑๑๙ – ข้อ ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน

๔๕
๔๕
๔๖
๔๖
๔๖

หน้า
ส่วนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

หลักการแลกเปลี่ยนพัสดุ
รายงานขอแลกเปลี่ยนพัสดุ
การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน
การแลกเปลี่ยนพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ
การดาเนินการหลังจากที่ได้รับครุภัณฑ์จากการแลกเปลี่ยนแล้ว

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘

ส่วนที่ ๖
การเช่า
ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
ข้อ ๑๒๙ – ข้อ ๑๓๑ การเช่าอสังหาริมทรัพย์

๔๘
๔๙

ส่วนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓๒ – ข้อ ๑๓๓ การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
๑๓๔ ค่าปรับ
๑๓๕ การส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๓๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว
๑๓๗ – ข้อ ๑๓๘ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญา
หรือข้อตกลง
ข้อ ๑๔๐ การใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย
๕๒
ข้อ ๑๔๑ – ข้อ ๑๔๔ หลักประกัน
ส่วนที่ ๘
การลงโทษผู้ทิ้งงาน

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๒
๕๒
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ข้อ ๑๔๕ – ข้อ ๑๔๕ สัตต

การลงโทษผู้ทิ้งงาน

๕๔
หน้า

หมวด ๓
การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การยืม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๔๖ หลักการให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้
๑๔๗ – ข้อ ๑๔๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
๑๕๐ การติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน

๕๗
๕๗
๕๗
๕๘

ส่วนที่ ๒
การควบคุม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๑ หลักการควบคุมพัสดุ
๑๕๒ การเก็บรักษาพัสดุ
๑๕๓ – ข้อ ๑๕๔ วิธีการเบิก – จ่ายพัสดุ
๑๕๕ การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๑๕๖ การดาเนินการกรณีที่มีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป

๕๘
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙

ส่วนที่ ๓
การจาหน่าย
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

วิธีการจาหน่ายพัสดุ
การดาเนินการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ
การจาหน่ายเป็นสูญ
การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
การดาเนินการในกรณีที่พัสดุชารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจาปี

๕๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๑

หน้า
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
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ข้อ ๑๖๒ การดาเนินการในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ข้อ ๑๖๓ รายชื่อผู้ทิ้งงาน และการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๖๔ การพัสดุที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๖๕ การปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้

๖๑
๖๑
๖๑
๖๑

