
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการซ้ือ  การจา้ง  และการจา้งท่ีปรึกษา  ภายใตโ้ครงการท่ีด าเนินการดว้ยเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ  ใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั  เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบติัยิง่ข้ึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 
 ข้อ  ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนั  นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข้อ  ๓   ใหย้กเลิก 
  (๑) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
  (๓) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
  (๔) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  (๕) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
  (๖) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๗) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๗)  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการซ้ือ  การจา้ง  และการจา้งท่ีปรึกษา  ภายใต้

โครงการท่ีด าเนินการดว้ยเงินกูจ้ากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบวา่ดว้ยการจา้งออกแบบ และควบคุม  งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี  และค าสั่งอ่ืนใด  ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี  หรือ
ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  ๔  ใหป้ลดักระทรวงการคลงั  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
ข้อควำมทัว่ไป 
ส่วนที ่ ๑ 
นิยำม 

 ข้อ  ๕  ในระเบียบน้ี 
  “กำรพัสดุ”  หมายความว่า  การจดัท าเอง  การซ้ือ  การจา้ง  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้ง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี   
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  “พัสดุ”  หมายความวา่  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านกังบประมาณ  หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกูจ้ากต่างประเทศ 
  “กำรซ้ือ”  หมายความว่า  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
  “กำรจ้ำง”  ให้หมายความรวมถึง  การจา้งท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
  “กำรจ้ำงที่ปรึกษำ”  หมายความว่า  การจา้งบริการจากท่ีปรึกษา  แต่ไม่รวมถึงการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  “กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน”  หมายความวา่  การจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา  ท่ีประกอบธุรกิจบริการดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  “เงินงบประมำณ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  และเงินซ่ึงส่วนราชการไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัให้ไม่ตอ้ง
ส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  แต่ไม่รวมถึงเงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ  ตามระเบียบน้ี 
  “เงินกู้”  หมายความวา่  เงินกูต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินจาก
ต่างประเทศ 
  “เงินช่วยเหลอื”  หมายความวา่  เงินท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องคก์าร
ระหวา่งประเทศ  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบั
รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 
  “อำคำร”  หมายความวา่  ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้ เช่น  อาคารท่ี
ท าการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีน าร่อง  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านอง
เดียวกนั  และรวมตลอดถึงส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  
เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน ้ า  หอถงัน ้ า  ถนน  ประปาและส่ิงอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร  เช่น  
เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต ์ เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ 
  “พัสดุที่ผลิตในประเทศ”  หมายความวา่  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตส าเร็จรูปแลว้  โดยสถานท่ีผลิต
ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
  “กจิกำรของคนไทย”  หมายความวา่  กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
  “ที่ปรึกษำ”  หมายความวา่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ  หรือสามารถ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอ่ืน  รวมทั้งให้บริการดา้น
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ศึกษา  ส ารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวจิยั  แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  “ที่ปรึกษำไทย”  หมายความว่า  ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทยและไดจ้ดทะเบียนไวก้บัศูนย์
ขอ้มูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลงั 
  “ส่วนรำชกำร”  หมายความวา่  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส านกังาน  หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐ  ทั้ งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
  “รัฐวสิำหกจิ”  หมายความวา่  รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
  “ปลดักระทรวง”  หมายความรวมถึงปลดัส านกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวงดว้ย 
  “หัวหน้ำส่วนรำชกำร” 
        -  ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความว่า  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
        -  ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความวา่  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  “หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ”  หมายความวา่  หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือท่ีมีฐานะเทียบ
กอง  ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด  หรือ
ขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  แลว้แต่กรณี 
  “เจ้ำหน้ำที่พัสดุ”  หมายความว่า  เจา้หน้าท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ  
หรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุตามระเบียบน้ี 
  “ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุตามโครงการเงินกูห้รือโครงการเงินช่วยเหลือ 
  “โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ”  หมายความว่า  โรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก. ๙๐๐๑  หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบข่ายท่ีไดรั้บการ
รับรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือ
หน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหก้ารรับรองระบบงาน (accreditation) 
  “ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความวา่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา้
เสนอราคาขายในการซ้ือพสัดุของทางราชการ  หรือเขา้เสนอราคาเพื่อรับจา้งท าพสัดุ  หรือเขา้เสนองานเพื่อ
รับจา้งเป็นท่ีปรึกษา  หรือรับจา้งออกแบบและควบคุมงาน  ให้แก่ส่วนราชการใด  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาหรือเขา้เสนองาน
ใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่  การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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  (๑)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอ านาจ
หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือ
หลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  (๒)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน  โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน
ไม่จ  ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจ ากดัหรือบริษทั
มหาชนจ ากดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  ค าวา่  “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”  ให้หมายความวา่  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้นหรือในอตัราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓)  มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง  (๑)  และ  (๒)  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ   กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหน่ึง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเขา้เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกนั  หรือในนยักลบักนั   
  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรือ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือวา่เป็นการด ารงต าแหน่ง  การเป็น
หุน้ส่วน  หรือการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู ้จ ัดการ  หุ้นส่วนผู ้จ ัดการ  กรรมการผู ้จ ัดการ  
ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วน  
หรือผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  แลว้แต่กรณี  และห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกนั  ให้ถือวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม  (๑)  (๒)  หรือ 
(๓)  แลว้แต่กรณี 
  “กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม”  หมายความวา่  การท่ีผูเ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานรายหน่ึงหรือหลายราย  กระท าการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิด
โอกาสใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่วา่จะกระท า
โดยการสมยอมกนั  หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับวา่จะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิ์น  
หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใชก้ าลงัประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็น
เท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ี  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคา  
หรือผูเ้สนองานดว้ยกนั  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิท า
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สัญญากบัส่วนราชการนั้น  หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
  “เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความวา่  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตามขอ้ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้  ๕๐  คณะกรรมการด าเนินการจา้ง 
ท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๘๖  คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๐๓  
คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนดตามขอ้  ๑๐๖  หรือผูว้า่จา้งในกรณีการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวธีิพิเศษท่ีเป็นการวา่จา้งโดยการประกวดแบบตามขอ้ ๑๐๗  (๒) 
  “งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค”  หมายความวา่  งานก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษางาน
อนัเก่ียวกบัการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน ้ า  ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
โดยทางท่อ  ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงด าเนินการในระดบัพื้นดิน  ใตพ้ื้นดิน  หรือ
เหนือพื้นดิน  

ส่วนที ่ ๒ 
กำรใช้บังคับและกำรมอบอ ำนำจ 

 ข้อ  ๖  ระเบียบน้ีใช้บงัคบัแก่ส่วนราชการ  ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุโดยใช้เงินงบประมาณ  
เงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ 
 ข้อ  ๗  ส าหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  การก าหนดให้ส่วนราชการระดับใด  
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด  ต าแหน่งใด  มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
ก าหนด   และเม่ือไดก้ าหนดไปประการใดแลว้  ให้แจง้ผูรั้กษาการตามระเบียบ  และส านกังานตรวจเงิน 
แผน่ดินทราบดว้ย 
 ข้อ  ๘  ส าหรับส่วนราชการท่ีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการท่ีไม่
สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวงใด  ให้หวัหนา้ส่วนราชการนั้นมีอ านาจในการด าเนินการ
ตามระเบียบน้ีเท่ากบัหัวหน้าส่วนราชการ  ส่วนอ านาจท่ีเกินกว่านั้นให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปเป็น 
ผูพ้ิจารณา 
 ข้อ  ๙  ผูมี้อ านาจด าเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอ านาจเป็นหนงัสือให้แก่ผูด้  ารงต าแหน่งใดก็ได้
โดยใหค้  านึงถึงระดบั  ต าแหน่ง  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของผูท่ี้จะไดรั้บมอบอ านาจเป็นส าคญั 
 เม่ือมีการมอบอ านาจตามวรรคหน่ึง  ผูรั้บมอบอ านาจมีหน้าท่ีตอ้งรับมอบอ านาจนั้น  และจะมอบ
อ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้ เวน้แต่ 
  (๑)  การมอบอ านาจใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจนั้นต่อไป
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑.๑)  กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั  ปลดั
จงัหวดั  หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแจง้ให้ผูม้อบอ านาจอ านาจชั้นตน้
ทราบดว้ย 
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 (๑.๒)  กรณีมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  นอกจากท่ีกล่าวใน  (๑.๑)  จะกระท าไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอ านาจชั้นตน้แลว้ 
  (๒)  การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
 เพื่อความคล่องตวัในการจดัหา  ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอ านาจในการสั่งการและด าเนินการ
จดัหาใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดบั 
 ส าหรับโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูมี้อ  านาจด าเนินการตามระเบียบน้ี  จะแต่งตั้งขา้ราชการ
คนหน่ึงท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการ  และมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินการตามระเบียบ
น้ีใหเ้ป็นการเฉพาะก็ได ้
 ให้ผูม้อบอ านาจส่งส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือส านกังาน
ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบทุกคร้ัง 

ส่วนที ่ ๓ 
บทก ำหนดโทษ 

 ข้อ  ๑๐  ผูมี้อ านาจหรือหนา้ท่ีด าเนินการตามระเบียบน้ี  หรือผูห้น่ึงผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี  หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจ  หรือนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี  รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออ านวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองาน  ให้มี
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ถือวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น  ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (๑) ถา้การกระท ามีเจตนาทุจริต  หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้
ด าเนินการลงโทษอยา่งต ่าปลดออกจากราชการ 
 (๒) ถ้าการกระท าเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต ่าตดั
เงินเดือน 
 (๓) ถา้การกระท าไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย  ให้ลงโทษภาคทณัฑ์หรือว่ากล่าว
ตกัเตือน  โดยท าค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 การลงโทษทางวนิยัตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไม่เป็นเหตุให้ผูก้ระท าหลุดพน้จากความรับผิดในทางแพ่ง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือความรับผดิทางอาญา  (ถา้มี) 

ส่วนที ่ ๔ 
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพสัดุ 

 ข้อ  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ  เรียกโดยย่อว่า  “กวพ.”  ประกอบด้วย  ปลัด
กระทรวงการคลงั  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  ผูแ้ทนส านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  ผู ้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  ผู ้แทนส านักงบประมาณ  ผู ้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแ้ทนส านกังาน  ป.ป.ช.  ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  ผูแ้ทน
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ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  ผูแ้ทนส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง 
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้เจา้หน้าท่ีกรมบญัชีกลาง  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  กบัให ้ กวพ.  แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
 ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
 ข้อ  ๑๒  ให ้ กวพ.  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
  (๑)  ตีความและวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๒)  พิจารณาการอนุมติัยกเวน้  หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๓)  พิจารณาค าร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๔)  เสนอแนะการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๕)  ก าหนดแบบหรือตวัอย่าง  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  และก าหนด
แนวทางปฏิบติั  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
  (๖)  เสนอความเห็นต่อผูรั้กษาการตามระเบียบ  ในการพิจารณาและแจง้เวียนช่ือผูทิ้้งงาน  
และการสั่งเปล่ียนแปลงเพิกถอนผูทิ้้งงานของส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  และ
รัฐวสิาหกิจ 
  (๗)  ก าหนดอตัราร้อยละของราคา  ตามขอ้  ๑๖(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๑) 
  (๘)  ก าหนดประเภทหรือชนิดของพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ  ตามขอ้  ๖๘ 
  (๙)  เชิญขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการ  หรือพนกังานและลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจ  
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาสอบถามหรือให้ขอ้เท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวสิาหกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๑๐)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  (๑๑)  พิจารณาด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๒)  พิจารณารายงานการจา้ง  ตามขอ้  ๘๓  วรรคสอง 
  (๑๓)  ก าหนดอตัราค่าจา้งท่ีปรึกษา  ตามขอ้  ๙๒ 
  (๑๔)  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าปรับ  ตามขอ้  ๑๓๔ 
  (๑๕)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์ แนวทาง  และวธีิปฏิบติัเพื่อใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
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หมวด  ๒ 
กำรจัดหำ 
ส่วนที ่ ๑ 
บททัว่ไป 

 ข้อ  ๑๓  หลงัจากไดท้ราบยอดเงินท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน  และตามขั้นตอนของระเบียบน้ี  ในส่วนท่ี  ๒  ส่วนท่ี  ๓  หรือส่วนท่ี  ๔  แล้วแต่กรณี  
เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะท าสัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บอนุมติัทางการเงินแลว้ 
 การจดัหาโดยวิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา  ให้ส่วนราชการวางแผนในการจดัหา  และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนดว้ย 
 ข้อ  ๑๔  การไดม้าซ่ึงพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีไดก้ าหนดไว ้ และไม่มีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบติัโดยอนุโลมตามวิธีการจดัหาลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี 
 ข้อ  ๑๕  กรณีท่ีมีการจดัท าเอง  ให้หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งผูค้วบคุมรับผิดชอบในการจดัท าเอง
นั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบติังานโดยมีคุณสมบติัและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง  เวน้แต่ส่วนราชการท่ีก าหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ 
 ข้อ  ๑๕  ทว ิ การจดัหาพสัดุตามระเบียบน้ี  ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการจดัหา  ตอ้ง
ด าเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึง
คุณสมบติัและความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน  เวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
 ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐานในการด าเนินการ  
พร้อมทั้งตอ้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนท่ีส าคญัไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ข้อ  ๑๕  ตรี  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรมตามขอ้ ๑๕ ทวิ  ให้ผูเ้สนอ
ราคาหรือผูเ้สนองานท่ีเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น  มีสิทธิท่ีจะเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซ้ือหรือการจา้งท าพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแต่ละคร้ัง 
 ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่  ก่อนการเปิดซองสอบราคา  ประกวด
ราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  และในกรณีการซ้ือหรือการจา้งท าพสัดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  
หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ ๘๕ และขอ้ ๘๙ ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติั  
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าว  ก่อนการเปิดซองขอ้เสนอด้าน
เทคนิค  ซองขอ้เสนอดา้นราคา  หรือซองขอ้เสนอทางการเงิน 
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 ข้อ  ๑๕  จัตวำ  ในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี  
วรรคสอง  ให้เจา้หน้าท่ีก าหนดให้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบติัแยกมาต่างหาก  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม  และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (๓)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานร่วมกนัในฐานะ
เป็นผูร่้วมคา้  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และใน
กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง  หรือถา้ผู ้
ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
  (๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนราชการก าหนด  เช่น  หนงัสือแสดงฐานะทางการเงิน  ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย ์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 การยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นพร้อมกบัการยื่นซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ส าหรับกรณีท่ีระเบียบน้ีก าหนดให้ยื่นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ้ ๘๗ (๒) ใหผู้เ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึงมาพร้อมกบัการยืน่ซองดงักล่าวดว้ย 
 เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แลว้  ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท าการของส่วนราชการโดยพลนั  และถา้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน
อยู ่ ณ  สถานท่ีท่ีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้ให้ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนั้นทราบดว้ย 
 ข้อ  ๑๕  เบญจ  เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 
๑๕ ตรี  วรรคสองแลว้  หากปรากฏวา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในคร้ังนั้น  พร้อมทั้งแจง้ให้ผูเ้สนอราคาหรือ
ผูเ้สนองานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั 
 ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเพราะเหตุ
เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั  นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดว้ย 
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 ในกรณีท่ีมีการยืน่อุทธรณ์ตามวรรคสอง  ใหป้ลดักระทรวงพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์พร้อมทั้งแจง้ให้
ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยพลนั  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุดส าหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซ้ือหรือการจา้งท าพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  
และใหส่้งค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวให ้ กวพ. ทราบดว้ย 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา  
ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัค า
คดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้
 ข้อ  ๑๕  ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือ  ผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้  
๑๕ ตรี  วรรคสอง  และตามขอ้ ๑๔๕  แลว้  หากปรากฏต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัท าการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวหากเช่ือไดว้า่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีกระท าการดงักล่าวทุกราย
ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซ้ือหรือการจา้งท าพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  เวน้แต่เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัจะวินิจฉัยว่า  ผูเ้สนอ
ราคาหรือผูเ้สนองานนั้น  เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็น
ผูริ้เร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าวตามนยัขอ้ ๑๔๕ เบญจ  จะไม่ตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นออก
จากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซ้ือหรือการจ้างท าพสัดุ  การจ้างท่ีปรึกษา หรือการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได ้
 ใหน้ าความในขอ้ ๑๕ จตัวา  วรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  และผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ี
ถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัได ้ ทั้งน้ี  ใหน้ าความในขอ้ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  มาใช้
กบัการอุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุโลม  และให้หัวหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  เป็นผู ้
ทิ้งงานตามความในหมวด  ๒  ส่วนท่ี  ๘  การลงโทษผูทิ้้งงาน 
 ข้อ  ๑๕  สัตต  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือ
เสนองานแลว้  ว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 
๑๕ จตัวา  วรรคสาม  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายอื่น    
หรือเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ให้



 11 

หวัหน้าส่วนราชการมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ทุกรายออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ ๑๕ จตัวา  วรรคสาม  
 ให้หวัหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดั
รายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  เป็นผูทิ้้งงานตามความในหมวด  ๒  ส่วน
ท่ี  ๘  การลงโทษผูทิ้้งงาน  และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบ
ราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้
ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้

ส่วนที ่ ๒ 
กำรซ้ือกำรจ้ำง 

กำรใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศและกจิกำรของคนไทย 
 ข้อ  ๑๖  ใหส่้วนราชการใชพ้สัดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑) ห้ามก าหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกนัไม่ให้ผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายพสัดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเขา้แข่งขนักนัในการเสนอราคากบัทาง
ราชการ 
  (๒ ) ในกรณีพัส ดุ ท่ีต้องการ ซ้ือหรือจ้า งท า   มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแลว้  ให้ก าหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ้
  (๓)  ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างท า  ยงัไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  แต่มีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ให้ก าหนด
รายละเอียด  หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง  ให้สอดคล้องกบัรายละเอียดหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูซ้ื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าข้ึน 
  (๔)  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งก าหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการ
ในการก่อสร้าง  แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓ ) ให้แจ้งส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  และเม่ือไดรั้บหนงัสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทกัทว้งแลว้  ให้
ด าเนินการซ้ือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีพสัดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างท า  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ด้รับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจาก
โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุ
ซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพท่ีท าในประเทศไทย
เท่านั้น 
  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งท าตามวรรคหน่ึง  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจาก
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โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตน้อยกว่าสามราย  แต่เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนัโดยมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตั้งแต่สามรายข้ึนไป  
หรือเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงาน  ท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ให้
ส่วนราชการระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บ
การรับรองระบบคุณภาพท่ีท าในประเทศไทยและใหด้ าเนินการตาม  (๖) 
  (๖) ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งท า  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนัตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซ่ึงแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีท าในประเทศไทยเท่านั้น 
  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งท า  เป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพท่ีท าในประเทศไทยเท่านั้น 
  การซ้ือหรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า  ให้ต่อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุท่ี
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด  
หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกวา่ราคาต ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออตัราท่ี กวพ. ก าหนดตาม ขอ้ 
๑๒ (๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๗) ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งท าตาม (๕) หรือ (๖)  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย  หรือเป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ด้รับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  โดยมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนอ้ยกว่าสามราย  หรือ
เป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผ้ลิตนอ้ยกวา่สามราย  ให้ระบุความ
ตอ้งการเฉพาะพสัดุท่ีท าในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพหรือมี
ผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพ  ใหด้ าเนินการต่อรองราคาดงัน้ี 
   (ก)  ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนั
เป็นพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผูเ้สนอ
ราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา  ทั้งน้ี  ใหเ้รียกผูเ้สนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสุดมาต่อรองราคา
ก่อน  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกวา่ราคาต ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด  หรือ
อตัราท่ี  กวพ. ก าหนดตามขอ้ ๑๒(๗)  ให้ซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น  หากต่อรองราคาแลว้ไม่ไดผ้ล  
ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
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รายท่ีเสนอราคาต ่าสุดล าดบัถดัไปมาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกวา่ราคาต ่าสุดของผู ้
เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด  หรืออตัราท่ี กวพ. ก าหนดตามขอ้ ๑๒ (๗)  ให้ซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ
ราคารายนั้น 
   (ข)  หากด าเนินการตาม  (ก)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือผูเ้สนอราคาพสัดุ  ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอ
ราคาสูงกวา่ราคาต ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจด็มาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ี
ลดลงสูงกวา่ราคาต ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า  หรืออตัราท่ี กวพ. ก าหนดตามขอ้ ๑๒ (๗) 
ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๘)  ในกรณีพสัดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างท ามีผูไ้ด้รับการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้ับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุท่ีท าในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผูเ้ขา้แข่งขนัรายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละเจ็ด  ให้ต่อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไวก้ับกระทรวง
อุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาต ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า  
หรืออตัราท่ี กวพ. ก าหนดตามขอ้ ๑๒ (๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๙)  การด าเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามท่ีปรากฏในบญัชีคู่มือผูซ้ื้อหรือใบ
แทรกคู่มือผูซ้ื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าข้ึนถึงเดือนก่อนหนา้ท่ีจะประกาศซ้ือหรือจา้ง 
  ถา้มีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีอยู่ระหวา่งขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบ
รับมาพร้อมกบัใบเสนอราคา  หากพสัดุนั้นไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  หรือไดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วนัท าการ  นบัจาก
วนัถดัจากวนัเสนอราคา  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งก่อนการพิจารณาตดัสินราคาของคณะกรรมการ  ให้ถือเสมือนเป็นผู ้
เสนอราคาพสัดุท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือ
ไดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  แลว้แต่กรณี 
  (๑๐) ในกรณีท่ีไดด้ าเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แลว้  แต่ไม่สามารถซ้ือ
หรือจา้งได ้ ใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น  แลว้แต่กรณี 
  (๑๑) การซ้ือและการจา้งนอกจากท่ีกล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แต่ไม่รวมถึง
การจา้งก่อสร้าง  ให้ก าหนดเง่ือนไขให้ผูเ้สนอราคาระบุแหล่งก าเนิดหรือประเทศท่ีผลิตด้วย  ในกรณีท่ีผู ้
เสนอราคาผลิตภณัฑ์ท่ีมีแหล่งก าเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเป็นกิจการของคนไทย  เสนอราคาสูง
กวา่พสัดุท่ีมิไดมี้แหล่งก าเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเ้ป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู ้
เสนอราคารายต ่าสุด  ให้ต่อรองราคาของผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีมีแหล่งก าเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็น
กิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และ
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เสนอราคาต ่าสุด  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกวา่ราคาต ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออตัราท่ี กวพ. 
ก าหนด  ตามขอ้ ๑๒ (๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ให้พิจารณาราคาท่ีอยูใ่นฐานเดียวกนั  โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวน้ภาษี  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดป้ระกาศให้ผูเ้สนอราคาทราบ  แลว้แต่
กรณี 
  (๑๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือจา้ง  ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจา้ง 
แต่ละวธีิ  เวน้แต่จะเขา้หลกัเกณฑต์าม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
  การซ้ือหรือการจา้ง  ท่ีด าเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือซ่ึงไม่สามารถเจรจากบัแหล่ง
เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือเพื่อก าหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได ้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพสัดุท่ีผลิตในประเทศ
ไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
  ในกรณีท่ีพสัดุใดผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ให้ กวพ. มีอ านาจยกเวน้
การส่งเสริมพสัดุประเภทหรือชนิดดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  หรือ
ผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แต่ละราย  ถา้มีลกัษณะท่ีเป็นการ
มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มตามนยัของบทนิยาม  “ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั”  
ใหน้บัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นหน่ึงรายเท่านั้น 
 ข้อ  ๑๗  ใหส่้วนราชการดงัต่อไปน้ี  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามขอ้  ๑๖ 
  (๑)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีหนา้ท่ี 
          (๑.๑)  พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ค าขอรับใบอนุญาตท า
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  และค าขอจดทะเบียน
ผลิตภณัฑใ์หแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
 ในระหว่ า ง ท่ี ย ังพิ จารณาค าขอตามวรรคหน่ึ งไม่ แล้ ว เส ร็ จ   ให้ ส านัก ง านมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่ค  าขอเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานกบัส่วนราชการผูด้  าเนินการซ้ือหรือจา้ง 
           (๑.๒)  จดัท าบญัชีคู่มือผูซ้ื้อปีละหน่ึงคร้ัง  และใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อระบุรายช่ือมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีประกาศก าหนดใหม่  และบญัชีรายช่ือผลิตภณัฑ์รายใหม่ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาตาม 
(๑.๑)  เดือนละหน่ึงคร้ัง  เผยแพร่แก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  เป็น
ประจ า 
           (๑.๓)   ตรวจสอบความจ าเป็นพิเศษของส่วนราชการตามขอ้ ๑๖(๔)  หากเป็นกรณีท่ีไม่
สมควรใหท้กัทว้ง  มิฉะนั้นใหต้อบรับทราบ  ทั้งน้ี  ภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
  (๒)  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินมีหน้าท่ีสอดส่องมิให้มีการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามขอ้ ๑๖ 
หากพบการหลีกเล่ียงให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไป  เพื่อด าเนินการทางวินยัแก่ผูห้ลีกเล่ียง  และแจง้ 
ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบทราบ 
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วธีิซ้ือและวธีิจ้ำง 
 ข้อ  ๑๘  การซ้ือหรือการจา้งกระท าได ้ ๖  วธีิ  คือ 
  (๑)  วธีิตกลงราคา 
  (๒)  วธีิสอบราคา 
  (๓)  วธีิประกวดราคา 

(๔)  วธีิพิเศษ 
  (๕)  วธีิกรณีพิเศษ 
  (๖)  วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด 
 ข้อ  ๑๙  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๒๐  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 ข้อ  ๒๑  การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิประกวดราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๒๒  การซ้ือหรือการจา้งตามขอ้  ๑๙  และขอ้  ๒๐  ถา้ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้งเห็นสมควรจะสั่งให้
กระท าโดยวธีิท่ีก าหนดไวส้ าหรับวงเงินท่ีสูงกวา่ก็ได ้

การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนัเพื่อให้วงเงินต ่ากวา่ท่ีก าหนด
โดยวธีิหน่ึงวธีิใด  หรือเพื่อใหอ้ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้งเปล่ียนไป  จะกระท ามิได ้

การซ้ือหรือการจา้งซ่ึงด าเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้งจะสั่งให้กระท า
ตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกูห้รือสัญญาเงินช่วยเหลือก าหนดก็ได ้
 ข้อ  ๒๓  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซ้ือคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระท าได้
เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวสิาหกิจ  องคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
  (๒)  เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

(๓)  เป็นพสัดุเพื่อใชใ้นราชการลบั 
(๔)  เป็นพสัดุท่ีมีความตอ้งการใช้เพิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจ าเป็นตอ้งซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕)  เป็นพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหวา่งประเทศ 
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(๖)  เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใช้งาน  หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุ
ยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล่  รถประจ าต าแหน่ง  หรือยารักษาโรคท่ีไม่ตอ้งจดัซ้ือตาม
ช่ือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  ตามขอ้  ๖๐   

(๗)  เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(๘)  เป็นพสัดุท่ีไดด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 ข้อ  ๒๔   การจา้งโดยวธีิพิเศษ  ไดแ้ก่  การจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระท าได้
เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผูมี้ความช านาญเป็นพิเศษ 
  (๒)  เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งถอดตรวจ  ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได ้ เช่น  งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า  หรือเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ 
  (๓)  เป็นงานท่ีตอ้งกระท าโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 
  (๔)  เป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 
  (๕)  เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งการจา้งเพิ่มในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจ าเป็นตอ้งจา้งเพิ่ม (Repeat Order) 
  (๖)  เป็นงานท่ีไดด้ าเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
 ข้อ  ๒๕  ส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะซ้ือหรือ
จา้งโดยวธีิพิเศษก็ได ้ โดยใหติ้ดต่อซ้ือหรือจา้งกบัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งท างานนั้นโดยตรง 
 ข้อ  ๒๖  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได้แก่  การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวสิาหกิจ  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือท างานจา้งนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซ้ื้อหรือจา้ง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหซ้ื้อหรือจา้ง  และกรณีน้ีใหร้วมถึงหน่วยงาน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดดว้ย 
 

รำยงำนขอซ้ือหรือขอจ้ำง 
 ข้อ  ๒๗  ก่อนด าเนินการซ้ือหรือจา้งทุกวิธี  นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างตามขอ้  ๒๘  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท ารายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
  (๒)  รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 
  (๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุด
ภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
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  (๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงิน
ช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้ง
ในคร้ังนั้น 
  (๕)  ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น  หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
  (๖)  วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือหรือ
จา้ง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  และการซ้ือหรือการจา้งโดยวิธี
พิเศษกรณีเร่งด่วนตามขอ้ ๒๓ (๒)  หรือขอ้ ๒๔ (๓)  ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนั้นจะท ารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จ าเป็นก็ได ้
 ข้อ  ๒๘  ก่อนด าเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุท ารายงานเสนอต่อหวัหนา้
ส่วนราชการตามรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)   เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือ 
  (๒)  รายละเอียดของท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้งการซ้ือรวมทั้งเน้ือท่ีและทอ้งท่ีท่ี
ตอ้งการ 
  (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งท่ีนั้น 
  (๔)  ราคาซ้ือขายของท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลงัสุด
ประมาณ ๓  ราย 
  (๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู้  หรือเงิน
ช่วยเหลือ  ท่ีจะซ้ือในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือในคร้ังนั้น 
  (๖)  วธีิท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือโดยวธีินั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือ  การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  เว ้นแต่การซ้ือท่ีดินและหรือ
ส่ิงก่อสร้างในต่างประเทศท่ีจ าเป็นตอ้งติดต่อผ่านนายหน้า  หรือด าเนินการในท านองเดียวกนัตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของทอ้งถ่ิน 
 ข้อ  ๒๙  เม่ือหัวหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ้  ๒๗  หรือขอ้  ๒๘  
แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการตามวธีิการซ้ือหรือการจา้งนั้นต่อไปได ้  
 

กำรคัดเลอืกผู้มีคุณสมบัติเบือ้งต้นในกำรซ้ือและกำรจ้ำง 
 ข้อ  ๓๐  ส่วนราชการใดประสงคจ์ะคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือและการจา้งให้กระท า
ไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีความสามารถ  โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  ประกาศ
ใหผู้ท่ี้สนใจทราบโดยเปิดเผย  พร้อมทั้งส่งให ้กวพ. ดว้ย 
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 ในการด าเนินการคดัเลือก  ให้ส่วนราชการเจา้ของเร่ืองจดัท ารายงานเสนอขออนุมติัหัวหน้าส่วน
ราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมดว้ยเอกสารคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้  โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
  (๒) ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพสัดุ  หรืองานท่ีจะตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
  (๓)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก  ซ่ึงเป็นเกณฑ์ความตอ้งการขั้นต ่า  เช่น 
ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมา  สมรรถภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน  
ฐานะการเงิน  เป็นตน้ 
  (๔)  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก   
 ข้อ  ๓๑  เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการสั่งการอนุมติัในขอ้  ๓๐  แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
 ประกาศเชิญชวน  อยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  รายละเอียดเฉพาะของท่ีตอ้งการซ้ือ  หรืองานท่ีตอ้งการจา้ง 
  (๒)  ประสบการณ์  และผลงานของผูเ้สนอท่ีมีลกัษณะและประเภทเดียวกนั 
  (๓)  สมรรถภาพ  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน 
  (๔)  ฐานะการเงิน 
  (๕)  หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพิจารณาคดัเลือก 
  (๖)  สถานท่ีในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
 ในประกาศคร้ังแรก  ให้ก าหนดสถานท่ี  วนั  เวลารับขอ้เสนอ  ปิดการรับขอ้เสนอ  และเปิดซอง
ขอ้เสนอ  พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจง้ลกัษณะโดยย่อของพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรืองานท่ีตอ้งการจา้ง  
และก าหนดเวลาใหพ้อเพียงเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจจดัเตรียมขอ้เสนอ  ทั้งน้ี  จะตอ้งกระท าก่อนวนัรับ
ซองขอ้เสนอไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  วนั  โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์ หาก
เห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งท างานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดว้ยวิธีอ่ืน
อีกก็ได ้
 ส าหรับการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการประกวดราคานานาชาติ  ให้ประกาศโฆษณาก่อน
วนัรับซองขอ้เสนอไม่นอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้รือเงินช่วยเหลืออีก
ดว้ย 
 ข้อ  ๓๒  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  โดยให้แต่งตั้งจากขา้ราชการ
ระดบั  ๕  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  และจะตอ้งมีผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย  ๑  คน 
 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองต้นมีหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นตาม
หลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาท่ีหวัหนา้ส่วนราชการก าหนด 



 19 

 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการผา่นหัวหนา้เจา้หน้าท่ีพสัดุเพื่อพิจารณาประกาศรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือ
หรือจา้งต่อไป 
 ข้อ  ๓๓  ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์  การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือ
หรือการจา้ง  และตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีไดป้ระกาศไปแลว้อย่างน้อยทุกรอบ  ๓  ปี  
โดยปกติให้กระท าภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ  และเม่ือไดท้บทวนแลว้ให้ส่วนราชการนั้นแจง้การ
ทบทวนพร้อมทั้งส่งหลกัเกณฑท่ี์มีการเปล่ียนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว  แต่ตอ้งไม่นานเกินกวา่  ๓๐ 
วนั  นบัแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ส าหรับการซ้ือหรือการจา้งไวเ้ป็นการ
ประจ า  ให้ส่วนราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีได้ข้ึนบญัชีไวแ้ลว้และประสงค์ท่ีจะขอ
เล่ือนชั้น  หรือให้บุคคลท่ีประสงค์จะเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเพื่อข้ึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  มี
สิทธิยืน่ค  าขอเล่ือนชั้นหรือค าขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกไดต้ลอดเวลา  โดยให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
วิธีการคดัเลือกตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๓๑  และขอ้  ๓๒  และโดยปกติจะตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน  
๙๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ครบถว้นแลว้  ถา้ไม่สามารถด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาท่ีตอ้งใชต้ามความจ าเป็นให้ผูย้ื่นค าขอ
ทราบดว้ย 
 ในระหวา่งการยื่นค าขอและตรวจพิจารณาค าขอ  ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ียื่นค าขอเล่ือนชั้นหรือผูท่ี้
ยืน่ค  าขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเพื่อข้ึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  จะใชสิ้ทธิจากการท่ีตนไดย้ื่นค า
ขอเล่ือนชั้นหรือค าขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกดงักล่าวในการซ้ือหรือการจา้งท่ีมีข้ึนก่อนหรือในระหวา่งท่ี
ตนยืน่ค  าขอเล่ือนชั้นหรือค าขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกนั้นไม่ได ้
 ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบญัชีรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือหรือการจา้ง
เพื่อด าเนินการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ตามวรรคหน่ึง  ให้
ส่วนราชการแจง้ให้ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือทราบหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผูมี้
คุณสมบติัเบ้ืองตน้  ท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๐  วนั 
 ข้อ  ๓๓  ทวิ  ในการซ้ือหรือการจา้งแต่ละคร้ัง  ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูข้ายหรือผูรั้บจา้งประกอบการพิจารณาคดัเลือกของส่วนราชการดว้ย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ส าหรับการซ้ือหรือการจา้งไวแ้ลว้  ให้
ส่วนราชการนั้นแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งท่ีอยู่ในบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงักล่าวแสดงหลกัฐานถึงขีด
ความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยู่ในวนัเสนอราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด  ทั้งในดา้น
บุคลากร  เคร่ืองมือ  โรงงาน  และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 
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กรรมกำร 
 ข้อ  ๓๔  ในการด าเนินการซ้ือหรือจา้งแต่ละคร้ัง  ให้หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี  พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี  คือ 
  (๑)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
  (๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๔)  คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ 
  (๕)  คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 
  (๖)  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  (๗)  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  ถา้มีเหตุท่ีท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จ าเป็น 
 ข้อ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ้  ๓๔  แต่ละคณะให้ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอยา่งนอ้ย  ๒  คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั  ๓  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  ในกรณี
จ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลท่ีมิใช่ขา้ราชการร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้ ถา้
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการท่ีมีคุณสมบติั
ดงักล่าวขา้งตน้ท าหนา้ท่ีประธานกรรมการแทน 
 ในกรณีเม่ือถึงก าหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา  หรือรับซองประกวดราคาแลว้ประธานกรรมการ
ยงัไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ี  ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานกรรมการในเวลานั้น  
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรือขอ้ ๔๙  แล้วแต่กรณี  แล้วรายงาน
ประธานกรรมการซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังเดียวกนั  ห้ามแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 
 คณะกรรมการทุกคณะ  เว ้นแต่  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ควรแต่งตั้ ง
ผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุหรืองานจา้งนั้น ๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 ส าหรับการซ้ือหรือจา้งในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้งขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าคนหน่ึง
ซ่ึงมิใช่ผู ้จ ัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นผู ้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้ น  โดยให้ปฏิบัติหน้า ท่ีเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งก็ได ้
 ข้อ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ตอ้งมีกรรมการมาพร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ 
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 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ให้
ถือมติเอกฉนัท ์
 กรรมการของคณะใดไม่เห็นดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ  ใหท้  าบนัทึกความเห็นแยง้ไวด้ว้ย 
 ข้อ  ๓๗ ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความ
ช านาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้างจากขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าในสังกดั  หรือขา้ราชการ
หรือลูกจา้งประจ าในสังกดัอ่ืนตามท่ีไดรั้บความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผูน้ั้นแล้ว  ในกรณีท่ี
ลกัษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ความช านาญหลายดา้น  จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะ
ดา้นหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได ้

ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูอ้อกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ในกรณีจ าเป็นจะตอ้งจา้งท่ีปรึกษาเป็นผูค้วบคุมงานแทนขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อปฏิบติัตามหมวด  ๒  ส่วนท่ี  ๓  หรือส่วนท่ี  ๔  แลว้แต่กรณี 
 ข้อ  ๓๘  ในการซ้ือหรือจา้งท าพสัดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณา
เป็นการเฉพาะ  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณเพื่อ
วา่จา้งท่ีปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจดัซ้ือหรือจดัจา้งในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดได้
ตามความจ าเป็น  โดยใหด้ าเนินการจา้งโดยถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีในส่วนท่ี  ๓ 
 

วธีิตกลงรำคำ 
 ข้อ  ๓๙  การซ้ือหรือจา้งโดยวธีิตกลงราคา  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง
โดยตรง  แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัซ้ือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วน
ราชการตามขอ้  ๒๙ 
 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน
และไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นั  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัราชการนั้น
ด าเนินการไปก่อน  แลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหวัหนา้ส่วนราชการและเม่ือหวัหนา้ส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแลว้  ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

วธีิสอบรำคำ 
 ข้อ  ๔๐ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าเอกสารสอบราคา  โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือและจ านวนท่ีตอ้งการ  หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานท่ีตอ้งการจา้ง 
  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งดูสถานท่ี  หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหน่ึง  ให้
ก าหนดสถานท่ี  วนั  เวลาท่ีนดัหมายไวด้ว้ย 
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  (๒)  คุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคาซ่ึงจะตอ้งมีอาชีพขายหรือรับจา้งตาม (๑) โดยให้ผูเ้สนอ
ราคาแสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 
  (๓)  ในกรณีจ าเป็นให้ระบุผูเ้ขา้เสนอราคา  ส่งตวัอย่างแคตตาล๊อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดไปพร้อมกบัใบเสนอราคา 
  (๔)  ถา้จ าเป็นตอ้งมีการตรวจทดลอง  ให้ก าหนดจ านวนตวัอยา่งให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไวส้ าหรับการท าสัญญาด้วย  ทั้งน้ี ให้มีขอ้ก าหนดไวด้้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตวัอยา่งนั้น 
  (๕)  สถานท่ีติดต่อเก่ียวกบัแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีท่ีมีการขายให้ระบุราคาขายไว้
ดว้ย 
  (๖)  ขอ้ก าหนดให้ผูเ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทั้งส้ินและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 
(ถา้ท าได)้ พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑ์โดยชดัเจนวา่  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ  
ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้ิจารณาราคารวม 
  (๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยก าหนดไวด้ว้ยวา่ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งส้ินเป็น
ตวัเลขและตอ้งมีตวัหนงัสือก ากบั  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั  ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั 
  ในการสอบราคาจา้งก่อสร้าง  ใหก้ าหนดแบบบญัชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลกัษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปริมาณวสัดุและราคาดว้ย 
  (๘)  ก าหนดระยะเวลายืนราคาเท่าท่ีจ  าเป็นต่อทางราชการและมีเง่ือนไขดว้ยวา่ซองเสนอ
ราคาท่ียืน่ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว้  จะถอนคืนมิได ้
  (๙)  ก าหนดสถานท่ีส่งมอบพสัดุ  และวนัส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการซ้ือ) หรือ
ก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมท างานและวนัแลว้เสร็จโดยประมาณ (ส าหรับการจา้ง) 
  (๑๐) ก าหนดสถานท่ี  วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
  (๑๑) ขอ้ก าหนดให้ผูเ้สนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ  จ่าหน้า
ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือการจา้งคร้ังนั้น  และส่งถึงส่วนราชการก่อนวนัเปิดซอง  โดย
ใหส่้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมจดัท าบญัชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกบัซองราคาดว้ย 
  ส าหรับกรณีท่ีจะใหมี้การยืน่ซองทางไปรษณียไ์ดใ้หก้ าหนดวธีิการปฏิบติัไวใ้หช้ดัเจนดว้ย 
  (๑๒) ก าหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวา่  ผูท่ี้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัทาง
ราชการ  เป็นผูทิ้้งงาน 
  (๑๓) ข้อก าหนดว่าผูเ้ข้าเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา  จะต้องวาง
หลกัประกนัสัญญาตามชนิดและอตัราในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ ๑๔๒ 
  (๑๔) ร่างสัญญา  รวมทั้งการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  เง่ือนไข  การจ่ายเงินล่วงหนา้ (ถา้มี) 
และอตัราค่าปรับ 
  (๑๕) ขอ้สงวนสิทธ์ิว่า  ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาท่ีเป็นผูทิ้้งงานของทาง
ราชการ  และส่วนราชการทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจา้ง  หรือเลือกซ้ือหรือจา้งโดยไม่จ  าตอ้งซ้ือหรือจา้ง
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จากผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็น
ผูทิ้้งงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
 ข้อ  ๔๑  การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  (๑)  ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  ๑๐  วนั  ส าหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไม่นอ้ยกวา่  ๔๕  วนั  ส าหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งท างานนั้นโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ กบัใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการของส่วนราชการนั้น 
  (๒)  ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น  และส่งถึงส่วนราชการผูด้  าเนินการสอบราคาก่อนวนัเปิดซอง
สอบราคา  โดยยื่นโดยตรงต่อส่วนราชการ  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  ในกรณีท่ีส่วนราชการก าหนดให้
กระท าได ้
  (๓)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา
มายืน่ซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผูย้ื่นซอง  ส าหรับกรณีท่ีเป็นการยื่นซองทางไปรษณีย ์ ให้ถือวนัและเวลา
ท่ีส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเ์ป็นเวลารับซอง  และใหส่้งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุทนัที 
  (๔)  ให้หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเม่ือถึง
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  เพื่อด าเนินการต่อไป 
 ข้อ  ๔๒   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของ
ผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผย  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชี
ของผูเ้สนอราคาทุกราย  แลว้ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผน่ 
  (๒)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  (๓)  พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตาม  (๒)  ท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และเสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากรายท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าวไม่ยอมเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการในเวลา
ท่ีก าหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 
  ถ้ามีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกนัดว้ยวธีิยืน่ซองเสนอราคา 
  ถา้ปรากฏวา่ราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งสูงกวา่วงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการตามขอ้  ๔๓   
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  (๔)  ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอราคาถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
  (๕)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๔๓  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏวา่ราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจา้งยงัสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งตามขอ้ ๒๗ (๔)  หรือขอ้ ๒๘ (๕)  แลว้แต่กรณี  ให้
คณะกรรมการด าเนินการตามล าดบั  ดงัน้ี 
  (๑)  เรียกผูเ้สนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาใหต้ ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้ หากผูเ้สนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว้  ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้งนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ก็
ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๒)  ถา้ด าเนินการตาม  (๑)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอนั
สมควร  หากรายใดไม่มายื่นซอง  ให้ถือวา่รายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิม  หากผูเ้สนอราคาต ่าสุดในการ
ต่อรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือสูงกวา่  แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ถา้เห็นวา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ก็ให้เสนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ
ราคารายนั้น 
  (๓)  ถา้ด าเนินการตาม  (๒)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการใชดุ้ลพินิจวา่จะสมควรลดรายการ  ลดจ านวน  หรือลดเน้ืองาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิก
การสอบราคาเพื่อด าเนินการสอบราคาใหม่ 
 

วธีิประกวดรำคำ 
 ข้อ  ๔๔  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าเอกสารประกวดราคา  ตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนดหรือตามแบบท่ี
ผา่นการตรวจพิจารณาของส านกังานอยัการสูงสุดแลว้ 
 การจดัท าเอกสารประกวดราคารายใดจ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ี กวพ. 
ก าหนดหรือแบบท่ีผา่นการตรวจพิจารณาของส านกังานอยัการสูงสุด  โดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ตวัอยา่งหรือแบบดงักล่าว  และไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระท าได ้ เวน้แต่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ใหส่้งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้ส านกังานอยัการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ  และมีสาระส าคญัดงัน้ี 
  (๑)  รายการพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือ  หรืองานท่ีตอ้งการจา้ง 
  (๒)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคา 
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  (๓)  ก าหนดวนั  เวลา  รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
  (๔)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร 
  (๕)  แหล่งเงินกูแ้ละประเทศผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ข้อ  ๔๕  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้หัวหนา้เจา้หน้าท่ีพสัดุมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจดัท าหลกัฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการดงัน้ี 
  (๑)  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการของส่วนราชการนั้น  การปิด
ประกาศดงักล่าว  ให้กระท าในตูปิ้ดประกาศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลา  โดยผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศ
ออกจากตูปิ้ดประกาศจะตอ้งจดัท าหลกัฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก  เป็นหนงัสือมีพยาน
บุคคลรับรอง  ทั้งน้ี  ผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศออก  จะตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนั  และจะตอ้งมิใช่บุคคล
ท่ีเป็นพยานในแต่ละกรณีดว้ย 
  (๒)  ส่งไปประกาศทางวทิยกุระจายเสียง  และ/หรือประกาศในหนงัสือพิมพ ์
  (๓)  ส่งใหก้รมประชาสัมพนัธ์  และองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  เพื่อเผยแพร่ 
  (๔)  ส่งไปเผยแพร่ท่ีศูนยร์วมข่าวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหส่้งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกนัดว้ย 
  (๕)  ส่งใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  
โดยใหส่้งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกนัดว้ย 
 นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้ง
ท างานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวธีิอ่ืนอีกดว้ยก็ได ้
 การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง  หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดยใช้บริการ
ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  เวน้แต่ทอ้งท่ีใดไม่มีบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  จึงให้จดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน 
 การด าเนินการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้กระท าก่อนการให้หรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่นอ้ยกวา่  ๗  วนัท าการ 
 ส าหรับการซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิประกวดราคานานาชาติ  ให้ส่วนราชการถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของแหล่งเงินกูห้รือแหล่งใหเ้งินช่วยเหลือ 
 ข้อ  ๔๖  การใหห้รือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด  ให้กระท า ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม  และจะต้อง
จดัเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใ้หม้ากพอส าหรับความตอ้งการของผูม้าขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจา้งท างานนั้น  รายละ ๑ ชุด  โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใดในการใหห้รือการขาย 
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 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระท าไม่น้อยกว่า  ๗  วนัท าการ  และจะต้องมี
ช่วงเวลาส าหรับการค านวณราคาของผูป้ระสงคจ์ะเขา้เสนอราคาหลงัปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่นอ้ยกวา่  ๗  วนัท าการ  หรือไม่นอ้ยกวา่จ านวนวนัท่ีมากกวา่นั้น
ตามท่ี กวพ. ก าหนดโดยค านึงถึงขนาด  ปริมาณ  และลกัษณะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 
 ในกรณีท่ีมีการขาย  ให้ก าหนดราคาพอสมควรกบัค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการตอ้งเสียไปในการจดัท า
ส าเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและมีการประกวดราคาใหม่  ให้ผูรั้บหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก่อน  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรั้บเอกสารประกวด
ราคาใหม่  โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 
 ข้อ  ๔๗  ในกรณีการซ้ือหรือการจา้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความซบัซอ้น  หรือมีความจ าเป็นโดยสภาพ
ของการซ้ือหรือการจา้งท่ีจะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี  ให้ส่วนราชการก าหนดวนั  เวลา  
และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีในประกาศประกวดราคา 
 ก่อนวนัปิดการรับซองประกวดราคา  หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานท่ีอนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมิไดก้ าหนด
ไวใ้นเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ตน้  ใหส่้วนราชการจดัท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ  วนั  
เวลา  และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีไวด้ว้ย  และให้ด าเนินการตามขอ้ ๔๕ วรรค
หน่ึง  โดยอนุโลม  รวมทั้งให้แจง้เป็นหนงัสือให้ผูท่ี้ไดรั้บหรือได้ซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกราย
ทราบโดยมิชกัชา้ 
 การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบจดัท า
บนัทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
 ถา้มีการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้ส่วนราชการพิจารณาเล่ือนวนั  เวลา  รับซอง  การปิดการรับ
ซอง  และการเปิดซองประกวดราคา  ตามความจ าเป็นแก่กรณีดว้ย 
 ข้อ  ๔๘  นอกจากกรณีท่ีก าหนดไวต้ามขอ้  ๔๗  เม่ือถึงก าหนดวนัรับซองประกวดราคา  ห้ามมิให้
ร่นหรือเล่ือน  หรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลารับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
 การรับซองทางไปรษณียจ์ะกระท ามิได ้ เวน้แต่การประกวดราคานานาชาติซ่ึงก าหนดให้มีการยื่น
ซองทางไปรษณียไ์ด ้ โดยใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๔๙  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  ลงช่ือก ากบัซองกบับนัทึก
ไวท่ี้หนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 
  (๒)  ตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินและให้เจา้หนา้ท่ีการเงินออกใบ
รับให้แก่ผูย้ื่นซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  หากไม่ถูกตอ้งให้หมายเหตุในใบรับและบนัทึกในรายงานด้วย  กรณี
หลักประกันซองเป็นหนังสือค ้ าประกัน  ให้ส่งส าเนาหนังสือค ้ าประกันให้ธนาคาร  บรรษทั  เงินทุน
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั  ทราบ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับดว้ย 
  (๓)  รับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งพสัดุ
ตวัอยา่ง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถา้มี)  หากไม่ถูกตอ้งใหบ้นัทึกในรายงานไวด้ว้ย 
  (๔)  เม่ือพน้ก าหนดเวลารับซองแลว้  ห้ามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวน้แต่กรณีตามขอ้ ๑๖ (๙)  
  (๕)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ของผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  และให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
ก ากบัไวใ้นใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 
  ในกรณีท่ีมีการยื่นซองขอ้เสนอทางเทคนิคและขอ้เสนออ่ืน ๆ แยกจากซองขอ้เสนอด้าน
ราคาซ่ึงต้องพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก่อน  ตามเง่ือนไขท่ีได้ก าหนดไวต้ามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงโดยให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไป 
  (๖)  ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมดว้ยบนัทึกรายงาน
การด าเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทนัทีในวนัเดียวกนั 
 ข้อ  ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบราคา  เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  พสัดุตวัอยา่ง  
แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู ้
เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย  ให้พิจารณาผอ่นปรนให้ผูเ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตดัผูเ้ขา้
ประกวดราคารายนั้นออก 
  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ไดแ้ต่จะให้
ผูเ้สนอราคารายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้
  (๒)  พิจารณาคดัเลือกส่ิงของ  หรืองานจา้ง  หรือคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีตรวจสอบ
แลว้ตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  แลว้เสนอให้ซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ
ราคารายท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าวไม่ยอมเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการใน
เวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 
  ถ้ามีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกนั  ดว้ยวธีิยืน่ซองเสนอราคา 
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  ถา้ปรากฏวา่ราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งสูงกวา่วงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด าเนินการตามขอ้  ๔๓  โดยอนุโลม 
  (๓)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และ ความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๕๑  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพ้ิจารณาตามขอ้ ๕๐(๑) แลว้ปรากฏวา่  
มีผูเ้สนอราคารายเดียวหรือมีผูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติให้เสนอหัวหนา้ส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ัง
นั้น  แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวา่มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่
ตอ้งยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๕๐(๒) โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๕๒  ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา  หรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ี
ก าหนด  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม่  
หากหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่  การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี
พิเศษตามขอ้ ๒๓ (๘)  หรือขอ้ ๒๔ (๖)  แลว้แต่กรณีก็ได ้
 ข้อ  ๕๓  หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้  าสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจา้งกบัผูเ้สนอราคา
รายใด  ถา้มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ตอ้งเปล่ียนแปลงสาระส าคญัในรายการ
ละเอียด  หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ่ึงท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูเ้ขา้
เสนอราคาดว้ยกนั  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
 ข้อ  ๕๔  การซ้ือหรือการจา้งท่ีมีลกัษณะจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงเทคโนโลยีของพสัดุและหรือ
ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคา  ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาตดัสิน  และเพื่อขจดัปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใหมี้การปรับปรุงขอ้เสนอให้ครบถว้นและเป็นไป
ตามความตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา  หรือการซ้ือหรือการจา้งแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ท่ี
คณะรัฐมนตรีได้อนุมติัให้ด าเนินการได้  ให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการประกวดราคาทัว่ไป  เวน้แต่การ
ก าหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายืน่ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 
  (๑)  ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออ่ืน ๆ 
  (๒)  ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
  (๓)  ซองขอ้เสนอทางการเงินตามขอ้ ๕๖ (ถา้มี) 
 ทั้งน้ี  ให้ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลกัเกณฑ์การพิจารณาไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาดว้ย 
 ข้อ  ๕๕  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท าหนา้ท่ีเปิด
ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ ๔๙ (๕) 
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๕๐ ในส่วนท่ีไม่ขดักบัการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
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  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนออ่ืนของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกราย  และคดัเลือก
เฉพาะรายท่ีเสนอไดต้รงหรือใกลเ้คียงตามมาตรฐานความตอ้งการของส่วนราชการมากท่ีสุด  ในกรณีจ าเป็น
จะเรียกผูเ้สนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดขอ้เสนอเป็นการเพิ่มเติมขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ได ้
  (๒)  เปิดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผ้า่นการพิจารณาคดัเลือกตาม (๑) แลว้  ส าหรับรายท่ีไม่
ผา่นการพิจารณา  ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคา  และซองขอ้เสนอทางการเงิน (ถา้มี) โดยไม่เปิดซอง 
 ในการพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนอทางการเงิน  ในกรณีน้ี  ให้ส่วนราชการแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิค  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือการจา้งอยา่งนอ้ยดา้นละ ๑ 
คน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหน่ึงดว้ย 
 ข้อ  ๕๖  การซ้ือหรือการจา้งท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้เสนอราคายื่นขอ้เสนอทางการเงินมาด้วยให้
ก าหนดให้ผูเ้สนอราคายื่นซองขอ้เสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก  และให้เปิดซองขอ้เสนอทางการเงิน
พร้อมกบัการเปิดซองราคาตามขอ้ ๕๕ (๒)  เพื่อท าการประเมินเปรียบเทียบต่อไป  ทั้งน้ี  ให้ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน  และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาดว้ย 
 

วธีิพเิศษ 
 ข้อ  ๕๗  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ให้หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ในกรณีเป็นพสัดุจะขายทอดตลาด  ใหด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิเจรจาตกลงราคา 
  (๒) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่ราชการ  ให้เชิญผูมี้อาชีพ
ขายพสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
  (๓)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีใชร้าชการลบั  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั (๒)  
  (๔)  ในกรณีท่ีเป็นพสัดุท่ีไดซ้ื้อไวแ้ลว้  แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พิ่มในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  
หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากบัผูข้ายรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ 
ส้ินสุดระยะเวลาการส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการขายพสัดุตามรายละเอียดและราคาท่ีต ่ากว่า  หรือราคาเดิม   
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถา้มี) เพื่อให้บงัเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการจะไดรั้บ 
  (๕) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีจ  าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  ให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อติดต่อสั่งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน 
เอกอคัรราชทูตหรือส่วนราชการอ่ืนในต่างประเทศ  ช่วยสืบราคา  คุณภาพ  ตลอดจนรายละเอียด  ส่วนการ
ซ้ือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกบัส านกังานขององค์การระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศ
โดยตรง  เวน้แต่กรณีท่ีไม่มีส านกังานในประเทศ  ใหติ้ดต่อกบัส านกังานในต่างประเทศได ้
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  (๖)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้ง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ให้เชิญผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายพสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา่ราคาท่ี
เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
  (๗)  ในกรณีพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง  ให้เชิญ
เจา้ของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
  ส าหรับการจัดซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจ าเป็นจะติดต่อกับ
นายหนา้  หรือด าเนินการในท านองเดียวกนัตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทอ้งถ่ิน  แทนเจา้ของท่ีดินก็ได ้
  (๘)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีไดด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพ
ขายพสัดุนั้นโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นวา่
ผูเ้สนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือเสนอราคาสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๕๘ การจา้งโดยวิธีพิเศษ  ให้หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผูมี้อาชีพรับจา้งท างาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได ้ 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
  (๒)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๕) ให้เจรจากบัผูรั้บจา้งรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อขอให้มีการจา้งตามรายละเอียด  และราคาท่ีต ่ากว่าหรือ
ราคาเดิม  โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถา้มี)  เพื่อให้บงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการ
จะไดรั้บ 
  (๓)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพสัดุท่ีไดด้ าเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืนแลว้
ไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นวา่ผูเ้สนอราคารายท่ีเห็นสมควรจา้งเสนอราคาสูงกวา่ราคาใน
ทอ้งถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได ้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

วธีิกรณพีเิศษ 
 ข้อ  ๕๙  การด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งจาก
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งตามขอ้ ๒๖ ไดโ้ดยตรงเวน้แต่การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัซ้ือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหน้าส่วนราชการตาม 
ขอ้ ๒๙  
 

กำรจัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ 
 ข้อ  ๖๐  การซ้ือยาของส่วนราชการ  ให้จดัซ้ือตามช่ือสามญั (GENERIC NAME) ในบญัชียาหลกั
แห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางดา้นยาก าหนด  โดยให้ใชเ้งินงบประมาณจดัซ้ือยาดงักล่าวไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ  ๖๐  เวน้แต่ส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ให้ใชเ้งินงบประมาณจดัซ้ือยาดงักล่าว
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  
 ข้อ  ๖๑  การซ้ือยา  และเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา  เช่น  ผา้ก๊อส  ส าลี  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  เฝือก  วสัดุ
ทนัตกรรม  ฟิลม์เอกซเรย ์ และเภสัชเคมีภณัฑ ์ ซ่ึงองคก์ารเภสัชกรรมไดผ้ลิตออกจ าหน่ายแลว้  ให้จดัซ้ือจาก
องคก์ารเภสัชกรรม  นอกจากส่วนราชการในสังกดักระทรวงกลาโหมให้จดัซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  
ส่วนกรมต ารวจจะซ้ือจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได ้ โดยให้ด าเนินการดว้ยวิธี
กรณีพิเศษ  แต่ทั้งน้ีราคายาท่ีองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจ าหน่ายตอ้งไม่สูงกว่าราคา
กลางของยาช่ือสามญัเดียวกนัท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดเกินร้อยละ  ๓ 
 ข้อ  ๖๒  การซ้ือยาตามช่ือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา  ซ่ึงองค์การเภสัช
กรรมมิไดเ้ป็นผูผ้ลิตแต่มีจ าหน่าย  ส่วนราชการจะจดัซ้ือจากองคก์ารเภสัชกรรม  หรือผูข้าย  หรือผูผ้ลิตราย
ใดก็ได ้ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  (๑)  การจดัซ้ือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ให้ส่วนราชการแจง้ให้องค์การเภสัช
กรรมทราบดว้ยทุกคร้ัง  และถา้ผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวา่องคก์ารเภสัชกรรมเสนอราคา
เท่ากนัหรือต ่ากวา่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ใหส่้วนราชการซ้ือจากองคก์ารเภสัชกรรม 
  (๒)  การจดัซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ให้ซ้ือในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคากลาง  ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 ข้อ  ๖๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ความสนับสนุนให้ซ้ือยาและ
เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจากหน่วยงานใด  ก็ใหส่้วนราชการจดัซ้ือยา  หรือเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาจากหน่วยงานดงักล่าว
ได ้ โดยวธีิกรณีพิเศษดว้ย 
 ข้อ  ๖๔  ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าท่ีแจง้เวียนบญัชียาหลกัแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการ
แห่งชาติทางดา้นยาก าหนด  พร้อมทั้งราคากลางของยาดงักล่าว  และเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบ  กบัให้องค์การเภสัชกรรมแจง้รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีองค์การ
เภสัชกรรมผลิตไดห้รือมีจ าหน่ายใหส่้วนราชการ ๆ ทราบดว้ย 
 

อ ำนำจในกำรส่ังซ้ือหรือส่ังจ้ำง 
 ข้อ  ๖๕  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งคร้ังหน่ึง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  ให้เป็นอ านาจของผู ้
ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 
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  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สังกดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ข้อ  ๖๖  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง  ให้เป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่งและภายใน
วงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สังกดัเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ  ๖๗  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้หวัหน้าส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยไม่
จ  ากดัวงเงิน 
 

กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 
 ข้อ  ๖๘  การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหน้าให้แก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  จะกระท ามิได ้ เวน้แต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งจ่าย  และมีการก าหนดเง่ือนไขไวก่้อนการท าสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
รัฐวสิาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละหา้สิบของราคาซ้ือหรือราคาจา้ง 
  (๒)  การซ้ือพสัดุจากสถาบนัของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ
ซ่ึงตอ้งด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพสัดุอ่ืนท่ี กวพ. 
ก าหนดตามขอ้ ๑๒ (๘)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้
ตามท่ีตกลงกบัสถาบนัของรัฐหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือตามเง่ือนไขท่ีผูข้ายก าหนด  แลว้แต่กรณี 
  (๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนงัสือ  หรือการจดัซ้ือฐานขอ้มูลส าเร็จรูป (CD-
ROM) ท่ีมีลกัษณะจะตอ้งบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีก าหนดการออกเป็นวาระดงัเช่นวารสาร  หรือการ
บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เรียกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ใหจ่้ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
  (๔)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้า
ของราคาซ้ือหรือราคาจา้ง  แต่ทั้งน้ี  จะตอ้ง ก าหนดอตัราค่าพสัดุหรือค่าจา้งท่ีจะจ่ายล่วงหนา้ไวเ้ป็นเง่ือนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดว้ย 
  (๕)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิพิเศษ  ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของราคาซ้ือ  หรือราคา
จา้ง 
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 ข้อ  ๖๙  การจ่ายเงินให้แก่ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหวา่งประเทศ  โดยเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีท่ีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  หรือการจ่ายเงินตาม
ความกา้วหนา้ในการจดัหาพสัดุท่ีสั่งซ้ือ  ใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ถือวา่เป็นการจ่ายเงินล่วงหนา้ 
 ข้อ  ๗๐ การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ตอ้งเรียก
หลกัประกนั 
 ส่วนการจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหนา้ตามขอ้ ๖๘ (๔)  และ  (๕) ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งจะตอ้งน า
พนัธบตัรรัฐบาลไทย  หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงินท่ีรับล่วงหนา้ไปนั้น 
 

กำรตรวจรับพสัดุ 
 ข้อ  ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจรับพสัดุ  ณ  ท่ีท าการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น  หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง 
  การตรวจรับพสัดุ  ณ  สถานท่ีอ่ืน  ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลง  จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 
  (๒)  ตรวจรับพสัดุให้ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้ ส าหรับกรณีท่ีมีการ
ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบั
พสัดุนั้ นมาให้ค  าปรึกษา  หรือส่งพสัดุนั้ นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูช้  านาญการหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุนั้น ๆ ก็ได ้
  ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลกั
วชิาการสถิติ 
  (๓)  โดยปกติให้ตรวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุมาส่ง  และให้ด าเนินการ
ใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ให้รับพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบ
พสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุนั้นมาส่ง  แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมกบัท า
ใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั  มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ี
พสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงัและรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าพสัดุท่ีส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เพื่อทราบหรือสั่งการ  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนให้ตรวจรับไวเ้ฉพาะจ านวน
ท่ีถูกตอ้งโดยถือปฏิบติัตาม (๔)  และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรือผู ้
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รับจา้งทราบภายใน ๓ วนัท าการ  นบัแต่วนัตรวจพบ  แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิของส่วนราชการท่ีจะปรับผูข้ายหรือ
ผูรั้บจา้งในจ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น 
  (๖)  การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  หรือหน่วย  ถา้ขาดส่วนประกอบอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ให้ถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น  และโดย
ปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้ส่วนราชการ  เพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน ๓ วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ี
ตรวจพบ 
  (๗)  ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน  ไม่ยอมรับพสัดุโดยท าความเห็นแยง้ไว ้ ให้เสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งการให้รับพสัดุนั้นไว ้ จึงด าเนินการตาม 
(๔) หรือ (๕)  แลว้แต่กรณี 
 

กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
 ข้อ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงาน
รายงาน  โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยดุงาน  หรือพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป 
  (๒)  การด าเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา่  ตามหลกัวชิาการช่างไม่
น่าจะเป็นไปได ้ ใหอ้อกตรวจงานจา้ง  ณ  สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจา้งนั้น ๆ โดย
ใหมี้อ านาจสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม  หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตามหลกัวิชาการช่าง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา 
  (๓)  โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน  ๓ วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน  และใหท้ าการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอ้ก าหนดในสัญญาแลว้  ใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งส่งงานจา้งนั้น  และให้ท า
ใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลว้แต่กรณี  โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างน้อย  ๒  
ฉบบั  มอบใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา  ให้รายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเพื่อทราบ  หรือ
สั่งการ  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยท าความเห็นแยง้ไว ้ ให้
เสนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจา้งนั้นไว ้ จึง
จะด าเนินการตาม (๔)  
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 ข้อ  ๗๓  ผูค้วบคุมงาน  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  หรือท่ีตกลงให้ท างานจา้งนั้น ๆ 
ทุกวนั  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปล่ียนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมหรือตดัทอนงานจา้งได้ตามท่ีเห็นสมควร  และตามหลกัวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป  
รายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสัญญา  ถา้ผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน
หน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไวก่้อน  จนกว่าผูรั้บจา้งจะยอมปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามค าสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 
  (๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวา่แบบรูปรายการละเอียด  หรือขอ้ก าหนดในสัญญามีขอ้ความขดักนั 
หรือเป็นท่ีคาดหมายไดว้า่ถึงแมว้า่งานนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสัญญา  
แต่เม่ือส าเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  หรือไม่ปลอดภยัให้สั่งพกังานนั้น
ไวก่้อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 
  (๓)  จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อม
ทั้งผลการปฏิบติังาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุเม่ือเสร็จงานแต่
ละงวด  โดยถือวา่เป็นเอกสารส าคญัของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมี้หนา้ท่ี 
  การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและวสัดุท่ี
ใชด้ว้ย 
  (๔)  ในวนัก าหนดลงมือท าการของผูรั้บจา้งตามสัญญาและในวนัถึงก าหนดส่งมอบงานแต่
ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการ
จา้งทราบภายใน ๓ วนัท าการ  นบัแต่วนัถึงก าหนดนั้น ๆ 
  

ส่วนที ่ ๓ 
กำรจ้ำงทีป่รึกษำ 

 

กำรส่งเสริมทีป่รึกษำไทย 
 ข้อ  ๗๔  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาท่ีปรึกษาไทย  ให้มีศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลงั  เพื่อท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๒)  รับจดทะเบียน  ต่อทะเบียน  หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๓)  รวบรวม  จดัท า  รวมทั้งปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัท่ีปรึกษาไทย 
  (๔)  เผยแพร่หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  และเอกชนผูส้นใจ 
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 ข้อ  ๗๕  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษาท่ีด าเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  
หรือเงินกูจ้ากแหล่งท่ีก าหนดให้ด าเนินการวา่จา้งโดยวิธีอ่ืน  ให้ส่วนราชการจา้งท่ีปรึกษาไทยเป็นท่ีปรึกษา
หลกั (Lead Firm) ในการด าเนินงาน  เวน้แต่ไดรั้บการยืนยนัเป็นหนงัสือจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาวา่ไม่มีท่ี
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
 การจา้งท่ีปรึกษาท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ี กวพ. ก าหนด  เวน้แต่
ระเบียบน้ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย  แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะไม่จา้งท่ีปรึกษาไทย  ใหข้ออนุมติัต่อ กวพ. 
 ส าหรับการจา้งท่ีปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศ 
จะไม่จา้งท่ีปรึกษาไทยก็ได ้
 ข้อ  ๗๖  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๗๕  การจา้งท่ีปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ  นอกจากการจา้ง 
ท่ีปรึกษาท่ีด าเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  หรือเงินกูจ้ากแหล่งท่ีก าหนดให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืน  จะตอ้งมี
บุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา
ทั้งหมด  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานท่ีไม่อาจจะจา้งบุคลากรไทยไดใ้หข้ออนุมติั ต่อ กวพ. 
 

วธีิจ้ำงทีป่รึกษำ 
 ข้อ  ๗๗  การจา้งท่ีปรึกษากระท าได ้ ๒  วธีิ  คือ 
  (๑)  วธีิตกลง 
  (๒)  วธีิคดัเลือก 
 

รำยงำนขอจ้ำงทีป่รึกษำ 
 ข้อ  ๗๘  ก่อนด าเนินการจา้งท่ีปรึกษา  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุท ารายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ  ตาม
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 
  (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference)  
  (๓)  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 
  (๔)  วงเงินค่าจา้งท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
  (๕)  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
  (๖)  วธีิจา้งท่ีปรึกษา  และเหตุผลท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีินั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการจา้ง
ตามวธีิจา้งนั้นต่อไปได ้
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กรรมกำร 
 ข้อ  ๗๙  ในการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี  แลว้แต่กรณี  คือ  
  (๑)  คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลง 
  (๒) คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 
 ข้อ  ๘๐  คณะกรรมการตามขอ้  ๗๙  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยา่ง
นอ้ย ๔ คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการในสังกดัตั้งแต่ระดบั ๖  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างน้อย ๒ คน
ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้แต่งตั้งผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืน  หรือบุคคลท่ีมิใช่
ขา้ราชการซ่ึงเป็นผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิในงานท่ีจะจา้งท่ีปรึกษาเป็นกรรมการดว้ย  และในกรณีการ
จา้งท่ีปรึกษาท่ีด าเนินการดว้ยเงินกูใ้หมี้ผูแ้ทนจากส านกังานเศรษฐกิจการคลงัดว้ย ๑ คน 
 ข้อ  ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ ๗๙  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองคป์ระชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ าความตามขอ้  ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

วธีิตกลง 
 ข้อ  ๘๒  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีผูว้า่จา้งตกลงจา้งรายใดรายหน่ึง
ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว้  และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเช่ือถือได ้
 ข้อ  ๘๓  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลง  ใหก้ระท าไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) เป็นการจา้งเพื่อท างานต่อเน่ืองจากงานท่ีไดท้  าอยูแ่ลว้ 
  (๓)  เป็นการจา้งในกรณีท่ีทราบแน่ชดัวา่ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีจะให้บริการตามท่ีตอ้งการมี
จ านวนจ ากดั  ไม่เหมาะสมท่ีจะด าเนินการดว้ยวธีิคดัเลือก  และเป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  (๔)  เป็นการจา้งส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหก้ารสนบัสนุน  ใหด้ าเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 
 การจา้งท่ีตอ้งกระท าโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ  และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการจา้งโดยวธีิตกลงก็ใหก้ระท าได ้ โดยหวัหนา้ส่วนราชการจะตอ้งท ารายงานช้ีแจงเหตุผลและความ
จ าเป็นของการจา้งโดยวธีิตกลงให ้กวพ. ทราบโดยมิชกัชา้  แต่อยา่งชา้ตอ้งไม่เกิน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดมี้
การจา้ง  ในกรณีท่ี กวพ.  พิจารณาแลว้เห็นวา่การจา้งดงักล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน  ให้ กวพ. มีอ านาจแกไ้ข
สัญญาการจา้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจา้งท่ีปรึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีได ้ และในการท าสัญญา
จา้งโดยอาศยัเหตุเร่งด่วนน้ี  ส่วนราชการจะตอ้งก าหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาดว้ยวา่สัญญาจา้งดงักล่าวจะ
มีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ กวพ. ใหค้วามเห็นชอบ 
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 ในกรณีการจา้งโดยอาศยัเหตุตาม (๒)  หรือ (๓)  กวพ. จะก าหนดให้หวัหนา้ส่วนราชการท ารายงาน
ช้ีแจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได ้ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งเกินวงเงินขั้นสูงท่ี กวพ. ก าหนด 
 ข้อ  ๘๔  คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลง  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอตัราค่าจา้งและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการท่ีจะจา้งและเจรจา
ต่อรอง 
  (๓)  พิจารณารายละเอียดท่ีจะก าหนดในสัญญา 
  (๔)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

วธีิคัดเลอืก 
 ข้อ  ๘๕  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งท่ีปรึกษาโดยการคดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท างานนั้นใหเ้หลือนอ้ยราย  และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เหลือนอ้ย
รายดงักล่าวยื่นขอ้เสนอเขา้รับงานนั้น ๆ  เพื่อพิจารณาคดัเลือกรายท่ีดีท่ีสุด  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรและ
หวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบ  ใหเ้ชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมยื่นขอ้เสนอเขา้รับงาน  โดยไม่ตอ้งท า
การคดัเลือกใหเ้หลือนอ้ยรายก่อนก็ได ้
 ข้อ  ๘๖  เพื่อให้ได้รายช่ือของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมากรายท่ีสุด  ให้เจา้หน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบในการจา้งท่ีปรึกษา  ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ท่ีปรึกษาต่างประเทศ  ให้ขอรายช่ือจากสถาบนัการเงิน  หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  
หรือลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์ แจง้ไปยงัสมาคมหรือสถาบนัอาชีพหรือสถานฑูตท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจต่าง ๆ  ซ่ึงเคยด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกนั 
  (๒)  ท่ีปรึกษาไทย  ใหข้อรายช่ือท่ีปรึกษาจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา  กระทรวงการคลงั 
 ส่วนราชการใดท่ีมีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้  อาจพิจารณาคดัเลือกให้เหลือ
นอ้ยรายโดยไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได ้
 การคดัเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือนอ้ยราย  ให้คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกท า
หนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาใหเ้หลืออยา่งมาก  ๖  ราย 
 เม่ือได้ด าเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณา  และกรณีท่ีเป็นการจา้งท่ีปรึกษาโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของ
แหล่งเงินนั้นดว้ย 
 ข้อ  ๘๗  ให้ส่วนราชการออกหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดค้ดัเลือกไวย้ื่นขอ้เสนอเพื่อรับงานตาม
วธีิหน่ึงวธีิใด  ดงัต่อไปน้ี 
 
  (๑)  ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนัโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
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  (๒)  ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว 
 ข้อ  ๘๘  คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก 
  (๒)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจดัล าดบั 
  (๓)  ในกรณีท่ีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๑) ให้เปิดซองเสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอ
ดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและเจรจาต่อรองให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสม  ส าหรับกรณีท่ีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๒)  ให้เชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 
  หากเจรจาไม่ไดผ้ล  ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากบัท่ีปรึกษา
รายนั้น  แลว้เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถดัไป  หรือเชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถดัไปใหย้ืน่ขอ้เสนอดา้นราคา  แลว้แต่กรณี  และเจรจาต่อรองให้
ไดร้าคาท่ีเหมาะสม 
  (๔)  เม่ือเจรจาไดร้าคาท่ีเหมาะสมแลว้ใหพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีจะก าหนดในสัญญา 
  (๕)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ในกรณีท่ีใช้วิธีการยื่นขอ้เสนอตามขอ้ ๘๗ (๑)  หลงัจากตดัสินให้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาซ่ึงไดรั้บ
การคดัเลือกแลว้  ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคาใหแ้ก่ท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีไดย้ืน่ไวโ้ดยไม่เปิดซอง 
 ส าหรับการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกท่ีด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ  ให้
ปฏิบติัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๘๙  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นงานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนั้นไดเ้ป็น
การทัว่ไป  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะออกหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดค้ดัเลือกไว ้ ให้
ยืน่ขอ้เสนอเพื่อรับงาน  โดยใหด้ าเนินการตามวธีิดงัต่อไปน้ี  คือ 
  (๑)  ให้ท่ีปรึกษายื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนั  โดยแยกเป็น   
๒  ซอง 
  (๒)  ให้คณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  พิจารณาขอ้เสนอด้าน
เทคนิคของท่ีปรึกษาทุกราย  และจดัล าดบั 
  (๓)  เปิดซองราคาของผูท่ี้ไดรั้บการจดัล าดบัไวอ้นัดบัหน่ึงถึงอนัดบัสามตาม (๒)  พร้อมกนั  
แลว้เลือกรายท่ีเสนอราคาต ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นล าดบัแรก 
  (๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้ยกเลิกแลว้เจรจากบัรายท่ีเสนอราคาต ่ารายถดัไป
ตามล าดบั 
 เม่ือเจรจาไดผ้ลประการใด  ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๘๘ (๔)  และ (๕) 
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 ข้อ  ๙๐ การจา้งท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคลท่ีไม่ตอ้งยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ให้ด าเนินการคดัเลือกท่ี
ปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามนยัข้อ ๘๖  และพิจารณาจดัล าดบั  และเม่ือสามารถจดัล าดบัไดแ้ลว้  ให้
เชิญรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาค่าจา้งเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามล าดบั 
 

อ ำนำจในกำรส่ังจ้ำงทีป่รึกษำ 
 ข้อ  ๙๑  การสั่งจา้งท่ีปรึกษาคร้ังหน่ึง  ใหเ้ป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่งและภายในวงเงินดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สังกดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 
 ข้อ  ๙๒  อตัราค่าจา้งท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและประหยดัโดยค านึงถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ  เช่น  ลกัษณะของงานท่ีจะจา้งอตัราค่าจา้งของงานในลกัษณะเดียวกนัท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจา้ง  จ  านวนคน – เดือน (man-months) เท่าท่ีจ  าเป็น  ดชันีค่าครองชีพ  เป็นตน้  แต่ทั้งน้ี  จะตอ้งไม่เกิน
กวา่อตัราค่าจา้งท่ีปรึกษาตามท่ี กวพ. ก าหนด (ถา้มี) ดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าจา้งล่วงหน้า  ให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจา้งตาม
สัญญา  และท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัใหธ้นาคารในประเทศเป็นผูค้  ้าประกนัเงินค่าจา้งท่ีไดรั้บล่วงหนา้ไปนั้น  และ
ให้ผูว้่าจา้งคืนหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวให้แก่ท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการไดห้กัเงินท่ีไดจ่้ายล่วงหน้าจากเงิน
ค่าจา้งท่ีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี  ใหก้ าหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาดว้ย 
 ส าหรับการจา้งส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ให้จ่ายเงิน
ค่าจา้งล่วงหนา้ไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจา้งตามสัญญา  และไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ท่ีรับไป 
ก็ได ้
 

หลกัประกนัผลงำน 
 ข้อ  ๙๓  การจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ท่ีปรึกษาท่ีแบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษา
ซ่ึงด าเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  ให้ผูว้า่จา้งหักเงินท่ีจะจ่ายแต่ละคร้ังในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินค่าจา้ง  เพื่อเป็นการประกนัผลงาน  หรือจะให้ท่ีปรึกษาใชห้นงัสือค ้าประกนัของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการค ้าประกนัตามท่ีผูว้า่จา้งจะก าหนดวางค ้าประกนัแทนเงินท่ีหกัไวก้็ได ้ ทั้งน้ี  ให้ก าหนด
เป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาดว้ย 
 ข้อ  ๙๔  กรณีสัญญาจา้งท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกูท่ี้ไดร้วมเงินค่าภาษีซ่ึงท่ีปรึกษาจะตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่รัฐบาลไทยไวใ้นราคาจา้ง  ใหแ้ยกเงินส่วนท่ีกนัเป็นค่าภาษีไวต่้างหากจากราคาจา้งรวม 
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ส่วนที ่ ๔ 
กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 

 

วธีิจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 
 ข้อ  ๙๕  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  กระท าได ้๔ วธีิ  คือ 
  (๑)  วธีิตกลง 
  (๒)  วธีิคดัเลือก 
  (๓)  วธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด 
  (๔)  วธีิพิเศษ 
 

รำยงำนขอจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 
 ข้อ  ๙๖  ก่อนด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท ารายงานเสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการ  ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าท่ีจ  าเป็น 
  (๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
  (๓)  ประมาณการค่าจา้ง 
  (๔)  ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ 
  (๕)  วธีิท่ีจะจา้ง  และเหตุผลท่ีตอ้งจา้งโดยวธีินั้น 
  (๖)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการจา้ง  
ตามวธีิจา้งนั้นต่อไปได ้
 

กำรจ้ำงโดยวธีิตกลง 
 ข้อ  ๙๗  การจา้งโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานท่ีผูว้่าจา้งเลือกจา้งผูใ้ห้
บริการรายหน่ึงรายใด  ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้  และเป็นผูใ้ห้บริการท่ีมีหลกัฐานดีตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้ งน้ี  ให้ใช้กับการก่อสร้างท่ีมีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๙๘  ในการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละคร้ัง  ให้หวัหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหน่ึง  ซ่ึงประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และ
กรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย ๒ คน  ปกติให้เป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑ คน  
และควรมีผูท้รงคุณวุฒิหรือผูช้  านาญในกิจการน้ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการด้วย  คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนทั้งหมด  จึงจะด าเนินการตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
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 ข้อ  ๙๙  คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีตกลง  มีหน้าท่ีพิจารณาขอ้ก าหนดของผูใ้ห้บริการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

กำรจ้ำงโดยวธีิคัดเลอืก 
 ข้อ  ๑๐๐  การจา้งโดยวธีิคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยผูว้า่จา้งประกาศเชิญ
ชวนการว่าจา้ง  และคณะกรรมการด าเนินการจา้งจะพิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีขอ้ก าหนดเหมาะสม
ท่ีสุด  เพื่อด าเนินการว่าจา้งต่อไป  ทั้งน้ี  ให้ใช้กบัการก่อสร้างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหน่ึง ๆ เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๐๑ ในการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแต่ละคร้ัง  ให้
หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน  และกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก 
 คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย ๒ 
คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๓  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน 
 คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีก
อย่างน้อย ๒ คน  ปกติให้เป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างน้อย ๒ คน  และควรมี
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูช้  านาญในกิจการน้ีเขา้ร่วมดว้ย 
 คณะกรรมการดงักล่าวในขอ้น้ี  ตอ้งมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนทั้งหมดจึงจะด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 ข้อ  ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้ง  โดยวธีิคดัเลือกมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  รับซองเสนองานจากผูใ้ห้บริการ  และบนัทึกไวท่ี้หนา้ซองวา่  เป็นผูใ้ห้บริการรายใด  
แลว้ลงบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  (๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และ
เม่ือพน้ก าหนดเวลารับซองเสนองานแลว้  หา้มรับซองเสนองานจากผูใ้หบ้ริการรายหน่ึงรายใดอีกเป็นอนัขาด 
 ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมาครบองคป์ระชุมแลว้  จึงเปิดซอง
เสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดยวธีิคดัเลือกมอบให้ 
  (๒)  พิจารณาขอ้ก าหนดของผูใ้ห้บริการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  คุณวุฒิและประวติัการ
ท างาน  จ  านวนสถาปนิกและหรือวศิวกรท่ีประจ าและไม่ประจ า  หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้
ของผูใ้หบ้ริการ  และลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนองานเพื่อเป็นหลกัฐาน 
  (๓)  เม่ือไดพ้ิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรด าเนินการต่อไปประการใด  ให้รายงานต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมดว้ยหลกัฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจา้งผูท่ี้
มีขอ้ก าหนดเหมาะสมท่ีสุด  เวน้แต่ผูใ้หบ้ริการดงักล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม  ให้คณะกรรมการ
เสนอผูใ้หบ้ริการท่ีมีขอ้ก าหนดเหมาะสมรายถดัไป 
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กำรจ้ำงโดยวธีิคัดเลอืกแบบจ ำกดัข้อก ำหนด 
 ข้อ  ๑๐๔  การจา้งโดยวธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  ไดแ้ก่  การวา่จา้งออกแบบและควบคุมงานท่ี
ผูว้า่จา้งประกาศเชิญชวนการว่าจา้ง  และคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  
พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยค านึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวุฒิและประวติัการท างาน  
จ  านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจ าและไม่ประจ า  หลักฐานแสดงผลงานท่ีได้เคยปฏิบติัมาแล้ว  
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ  เพื่อด าเนินการจา้งต่อไป  ทั้งน้ี  ให้ใช้กบัการก่อสร้างอาคารท่ีมี
วงเงินงบประมาณคา่ก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ  เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๐๕  ในการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจา้งแบบจ ากดัขอ้ก าหนดแต่ละ
คร้ัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง  และคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก
แบบจ ากดัขอ้ก าหนด  องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูช้  านาญในคณะกรรมการ
ด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  หนา้ท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดย
วธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  ใหน้ าความในขอ้ ๑๐๑  ขอ้ ๑๐๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๐๖   คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนดมาครบองค์
ประชุมแลว้  จึงเปิดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 
  (๒)  พิจารณาขอ้ก าหนดต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ก. ขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
ข. คุณวุฒิและประวติัการท างาน  จ  านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจ าและไม่

ประจ า 
ค. หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ 

           ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
(๓)  พิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีขอ้ก าหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๒ ราย  

และแจง้วิธีด าเนินการเสนองานตามความประสงคข์องผูว้า่จา้งแก่ผูเ้สนองาน  และอาจพิจารณาก าหนดให้ผู ้
ให้บริการดังกล่าวยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้  อน่ึงการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้ค านึงถึง
แผนปฏิบติังาน  ความเหมาะสมทางดา้นประโยชน์ใช้สอย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดา้น
สถาปัตยกรรม  และลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนองานเพื่อเป็นหลกัฐาน 
  (๔)  เม่ือไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้เห็นสมควรด าเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู ้
ใหบ้ริการรายหน่ึงรายใด  ใหร้ายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
 

กำรจ้ำงโดยวธีิพเิศษ 
 ข้อ  ๑๐๗  การจา้งโดยวธีิพิเศษมี  ๒  ลกัษณะดงัน้ี 
  (๑)  วิธีเลือกจา้ง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
และความมัน่คงของชาติ  หากจะด าเนินการวา่จา้งตามวธีิอ่ืนดงักล่าวมาแลว้  จะท าใหเ้กิดการล่าชา้  เกิดความ
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เสียหายแก่ทางราชการและความมัน่คงของประเทศชาติ  ให้ปลดักระทรวงมีอ านาจตกลงจา้งผูใ้ห้บริการราย
หน่ึงรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 
  (๒)  การวา่จา้งโดยการประกวดแบบ  ไดแ้ก่  การวา่จา้งออกแบบอาคารท่ีมีลกัษณะพิเศษ  
เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  เช่น  อนุสาวรีย ์ รัฐสภา  พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  โรงละคอนแห่งชาติ  หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่  เช่น  สนามกีฬาแห่งชาติ  
สนามบิน  ใหผู้ว้า่จา้งเสนอรายละเอียดเร่ืองการจา้งออกแบบโดยวธีิประกวดแบบต่อ  กวพ. 
 ข้อ  ๑๐๘  ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิบอกเลิกการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการได ้ ในกรณีต่อไปน้ี 
  (๑)  มีผูย้ืน่เสนองานนอ้ยกวา่ ๒ ราย 
  (๒) ผูใ้หบ้ริการยืน่เสนองานไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูว้า่จา้ง 
 ข้อ  ๑๐๙  ให้ผูว้่าจา้งส่งหนังสือแจง้ผลการตดัสินคดัเลือก  และนัดหมายการท าสัญญาไปยงัผู ้
ใหบ้ริการรายท่ีไดรั้บการคดัเลือกโดยเร็ว 
 

กำรประกำศเชิญชวน 
 ข้อ  ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวา่จา้งกระท าได ้๓ วธีิ  คือ 
   (๑)  ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย 
  (๒) ประกาศทางส่ือสารมวลชน  เช่น  ลงประกาศในหนังสือพิมพ์  หรือประกาศทาง
วทิยกุระจายเสียง 
  (๓)  ส่งประกาศไปยงัสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  หรือส านักงานท่ี
ประกอบธุรกิจดงักล่าว 
 การจะประกาศดว้ยวิธีใด  ให้พิจารณาตามความจ าเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งทอ้งถ่ิน
เป็นเร่ือง ๆ ไป 
 ข้อ  ๑๑๑  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าประกาศเชิญชวน  โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
  (๒)  ก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีเปิดซองและปิดรับซองเสนองาน 
  (๓)  เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
  (๔)  ก าหนดให้ผูเ้สนองานวางหลกัประกนัซอง  ตามชนิดและจ านวนในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ 
๑๔๒  และให้มีเง่ือนไขว่า  ถา้ผูเ้ขา้ประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไม่ไปท าสัญญากบัทางราชการ
ภายในก าหนด  ทางราชการจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผูค้  ้ าประกนั  และสงวนสิทธ์ิท่ี
จะถือวา่ผูท่ี้ไม่ไปท าสัญญากบัทางราชการเป็นผูทิ้้งงานดว้ย  
  (๕)  การวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเป็นเด็ดขาด 
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กำรเสนองำน 
 ข้อ  ๑๑๒  ผูใ้ห้บริการท่ีเสนองานการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากดั
ขอ้ก าหนด  นอกจากจะตอ้งส่งขอ้เสนองานให้กบัผูว้่าจา้งแล้ว  ยงัตอ้งยื่นหลกัฐานประกอบการเสนองาน 
ดงัน้ี 
  (๑)  ขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
  (๒) คุณวฒิุและประวติัการท างาน  จ  านวนสถาปนิกและหรือวศิวกรท่ีประจ าและไม่ประจ า 
  (๓)  หลกัฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบติัมาแลว้ 
  (๔)  หลกัประกนัการเสนองาน 
 เม่ือการคดัเลือกการว่าจา้งเสร็จส้ินแล้ว  ให้ส่งขอ้เสนอและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวคืนแก่ผูใ้ห้
บริการท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 ข้อ  ๑๑๓  ผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีสัญชาติไทยและเป็นผูท่ี้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  ส าหรับงานว่าจา้งตามท่ีก าหนด  โดยกฎหมายว่าดว้ย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  แลว้แต่กรณี  และไม่เป็นขา้ราชการประจ าหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการ  หรือพนกังานเทศบาล  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
 ผูใ้ห้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล  กรรมการผูจ้ดัการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลนั้น  จะตอ้งเป็น
คนไทย  และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นคนไทยเกินร้อยละหา้สิบของทุนการจดัตั้งนิติบุคคลนั้น 
 

อ ำนำจในกำรส่ังจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 
 ข้อ  ๑๑๔  การสั่งจา้งออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง  ให้เป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่ง  และ
ภายในวงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒)  ปลดักระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๑๕  ผูว้่าจา้งอาจริบหลกัประกนั  หรือใช้สิทธ์ิเรียกร้องเอาจากผูค้  ้าประกนัการเสนองานท่ีผู ้
รับจา้งน ามามอบไวก้บัผูว้า่จา้งได ้ ในกรณีดงัน้ี 
  (๑)  ผูรั้บจา้งหลีกเล่ียงการท าสัญญาในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  (๒) ผูว้า่จา้งไม่สามารถส่งใบแจง้ใหม้าท าสัญญาได ้ เน่ืองจาก 

ก. ผูรั้บจา้งเลิกหรือหยดุกิจการ 
ข. ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  บุคคลนั้นถูกระงบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวศิวกรรม 
(๓)  ผูรั้บจา้งผดิสัญญาและผูว้า่จา้งไดบ้อกเลิกสัญญากบัผูรั้บจา้งแลว้ 
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กำรตรวจและรับมอบงำน 
 ข้อ  ๑๑๖   ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละคร้ัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  เพื่อปฏิบติัการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  ประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 
๒ คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน  และควรให้มีผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูช้  านาญในกิจการนั้นเขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมีจ านวนไม่ต ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนทั้งหมด  จึงจะด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้
 ข้อ  ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนา้ท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารวา่ถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นสัญญา 
 เม่ือตรวจเห็นเป็นการถูกตอ้งครบถ้วนแลว้  ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบติังาน  โดยลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั  มอบให้แก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อท าการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 
 

กำรควบคุมงำน 
 ข้อ  ๑๑๘  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความช านาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสม
กบัสภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายช่ือผูค้วบคุมงาน  ผูต้รวจการหรือผูแ้ทน  ให้ผูว้า่จา้งให้ความเห็นชอบ  และใน
กรณีท่ีผูค้วบคุมงานไม่สามารถปฏิบติังานตามความในวรรคหน่ึง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอช่ือผูค้วบคุมงาน
ปฏิบติังานแทน  ผูท่ี้ปฏิบติังานแทนในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูว้า่จา้ง 
 

ค่ำออกแบบและควบคุมงำน 
 ข้อ  ๑๑๙  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน  ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 
  (๑)  อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ
ค่าคุมงาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัราร้อยละ ๒  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
  (๒) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับในส่วนท่ีเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัราร้อยละ  ๑.๗๕  ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง 
 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง  ไม่รวมถึงค่าส ารวจและวิเคราะห์ดิน
ฐานราก 
 ข้อ  ๑๒๐  ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งหรือหน่วยงานอ่ืนใด  จะน าแบบแปลนรายละเอียดงานจา้งไปด าเนินการ
ก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้ผูว้า่จา้งหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้งตาม
อตัราท่ี กวพ. พิจารณาก าหนดเป็นราย ๆ ไป 
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 ข้อ  ๑๒๑  ห้ามผูรั้บจา้งน าแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีไดท้  าสัญญากบัผู ้
วา่จา้งแลว้  ไปใหผู้อ่ื้นด าเนินการก่อสร้างอีก 
 ข้อ  ๑๒๒  ระหวา่งด าเนินการตามสัญญาจา้ง  ผูว้า่จา้งอาจขอให้ผูรั้บจา้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ในส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างท่ีส าคัญของอาคาร  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  
น ้าประปา  ของงานท่ีผูรั้บจา้งไดส่้งมอบตามงวดงานในสัญญาแลว้โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญั  ให้ผูว้า่จา้งเสนอขออนุมติั กวพ. 
ก่อน 

 

ส่วนที ่ ๕ 
กำรแลกเปลีย่น 

 

 ข้อ  ๑๒๓   การแลกเปล่ียนพสัดุจะกระท ามิได้  เวน้แต่ในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งแลกเปล่ียน  ให้กระท าไดเ้ฉพาะการแลกเปล่ียนครุภณัฑ์กบัครุภณัฑ์และการแลกเปล่ียนวสัดุ
กบัวสัดุ  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑)  การแลกเปล่ียนครุภณัฑ์กบัครุภณัฑ์ประเภทและชนิดเดียวกนั  ให้แลกเปล่ียนได ้ เวน้
แต่การแลกเปล่ียนครุภณัฑบ์างอยา่งซ่ึงส านกังบประมาณก าหนด  หรือการแลกเปล่ียนท่ีตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม  ให้
ขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณก่อน 
  (๒)  การแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑต่์างประเภทหรือต่างชนิดกนั  ให้ขอท าความตกลง
กบัส านกังบประมาณก่อนทุกกรณี 
  (๓)  การแลกเปล่ียนวสัดุกบัวสัดุประเภทและชนิดเดียวกนั  ท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม  ให้
แลกเปล่ียนได ้ กรณีนอกเหนือจากน้ี  ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
 ข้อ  ๑๒๔  ในกรณีตอ้งมีการแลกเปล่ียนพสัดุ  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุรายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ  โดยใหร้ายงานตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งแลกเปล่ียน 
  (๒) รายละเอียดของพสัดุท่ีจะน าไปแลกเปล่ียน 
  (๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือไดม้าของพสัดุท่ีจะน าไปแลกเปล่ียน  และราคาท่ีจะแลกเปล่ียนได้
โดยประมาณ 
  (๔)  พสัดุท่ีจะรับแลกเปล่ียน  และให้ระบุวา่จะแลกเปล่ียนกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือเอกชน 
  (๕)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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 ในกรณีท่ีจะแลกเปล่ียนกบัเอกชน  ให้ระบุวิธีท่ีจะแลกเปล่ียนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้น า
วิธีการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม  เวน้แต่การแลกเปล่ียนพสัดุท่ีจะน าไปแลกคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มา
รวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอใหใ้ชว้ธีิตกลงราคาก็ได ้
 ข้อ  ๑๒๕   การแลกเปล่ียนพสัดุกบัเอกชน  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ
หน่ึงหรือหลายคณะตามความจ าเป็น  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๓๕  หรือขอ้ ๓๖  แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม 
 ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพสัดุท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนตามสภาพปัจจุบนัของพสัดุนั้น 
  (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพสัดุท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนวา่เป็นของใหม่ท่ียงัไม่เคยใช้
งานมาก่อน  เวน้แต่พสัดุเก่าท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนนั้นจะเป็นความจ าเป็นไม่ท าใหท้างราชการตอ้งเสีย
ประโยชน ์ หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
  (๓)  เปรียบเทียบราคาพสัดุท่ีจะแลกเปล่ียนกนั  โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) 
และราคาพสัดุท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียน  ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในทอ้งตลาด
โดยทัว่ไป 
  (๔)  ต่อรองกบัผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปล่ียน 
  (๕)  เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  
  (๖)  ตรวจรับพสัดุโดยปฏิบติัตามขอ้ ๗๑  โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๒๖  การแลกเปล่ียนพสัดุของส่วนราชการ  กบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวสิาหกิจ  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ  และหวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ ท่ีจะตกลง
กนั 
 ข้อ  ๑๒๗  ครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภณัฑ์ของส่วนราชการนั้นแลว้  ให้
แจง้ส านกังบประมาณ  และส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือส านกังานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่
กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บครุภณัฑ ์
 ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภณัฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน  ใหส่้งส าเนาหลกัฐานการด าเนินการตามขอ้ ๑๒๕  หรือขอ้ ๑๒๖  ไปดว้ย 
 

ส่วนที ่ ๖ 
กำรเช่ำ 

 

 ข้อ  ๑๒๘  การเช่าสังหาริมทรัพย ์ และการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นหมวด
น้ี  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  โดยส าหรับการเช่า
สังหาริมทรัพยใ์หน้ าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม 
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 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ และสังหาริมทรัพยใ์ห้
กระท าไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกิน
ร้อยละหา้สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
  (๒)  การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บของค่าเช่าทั้งสัญญา 
 การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้นอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งตน้  ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั
ก่อน 
 

กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
 ข้อ  ๑๒๙  การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เช่าท่ีดินเพื่อใชป้ระโยชน์ในราชการ 
  (๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นท่ีท าการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีของทางราชการ  หรือมีแต่ไม่
เพยีงพอ  และถา้สถานท่ีเช่านั้นกวา้งขวางพอ  จะใชเ้ป็นท่ีพกัของผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นตามระเบียบของ
ทางราชการดว้ยก็ได ้
  (๓)  เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัส าหรับผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบของทางราชการ  
ในกรณีท่ีตอ้งการประหยดัเงินงบประมาณ 
  (๔)  เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บพสัดุของทางราชการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 
 การเช่าใหด้ าเนินการโดยวธีิตกลงราคา 
 ข้อ  ๑๓๐  ก่อนด าเนินการเช่า  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุท ารายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ  ตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่า 
  (๒) ราคาค่าเช่าท่ีผูใ้หเ้ช่าเสนอ 
  (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีตอ้งการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถา้มี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลงัสุด  เป็นตน้ 
  (๔)  อตัราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเ้คียงกบัท่ีจะเช่า (ถา้มี) 
 ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางตอ้งการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนภูมิภาค  ใหข้อความเห็นเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของสถานท่ีและอตัราค่าเช่าจากจงัหวดันั้น ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีอตัราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกบัการเช่าตามท่ีจะก าหนดไวใ้น
สัญญาไม่เกินเดือนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ให้หวัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  ถา้เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐  
บาท  ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
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ส่วนที ่ ๗ 
สัญญำและหลกัประกนั 

 

สัญญำ 
 ข้อ  ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจดัหาตามระเบียบน้ี  เป็นอ านาจของหัวหนา้ส่วนราชการ  
และใหท้ าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนด 
 การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตวัอย่างสัญญาท่ี กวพ. 
ก าหนด  โดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นตวัอยา่งสัญญาและไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระท า
ได ้ เวน้แต่หวัหน้าส่วนราชการเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้น
ไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน 
 ในกรณีท่ีไม่อาจท าสัญญาตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนดได ้  และจ าเป็นตอ้งร่างสัญญาข้ึนใหม่ตอ้งส่ง
ร่างสัญญานั้นใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน  เวน้แต่หวัหนา้ส่วนราชการเห็นสมควรท าสัญญาตาม
แบบท่ีเคยผา่นการพิจารณาของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้  ก็ใหก้ระท าได ้
 ส าหรับการเช่าซ่ึงผูเ้ช่าจะตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า  หรือในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านกังานอยัการสูงสุดหรืออยัการจงัหวดั  
แลว้แต่กรณี  ตรวจพิจารณาก่อน 
 ในกรณีจ าเป็นตอ้งท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาองักฤษ  แต่ตอ้งมีค าแปลตวั
สัญญาและเอกสารแนบทา้ยสัญญาเฉพาะท่ีส าคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย  เวน้แต่เป็นการท าสัญญาตามตวัอยา่ง
ท่ี กวพ. ก าหนด  ไม่ตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 
 การท าสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะท าสัญญาเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศ
ท่ีหน่วยงานนั้นตั้งอยู ่ โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได ้
 ข้อ  ๑๓๓  การจดัหาในกรณีดงัต่อไปน้ี  จะท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัโดยไม่ตอ้งท าเป็น
สัญญาตามขอ้ ๑๓๒ ก็ได ้ โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ 
  (๑)  การซ้ือ  การจา้ง  หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธี
ตกลงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  การจดัหาท่ีคู่สัญญา  สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในห้าวนัท าการของทาง
ราชการ  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
  (๓)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ  และการจดัหาจากส่วนราชการ 
  (๔)  การซ้ือโดยวธีิพิเศษตามขอ้ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)   
  (๕)  การจา้งโดยวธีิพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๖)  การเช่า  ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
 ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไม่ เ กิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท  หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซ่ึงใช้
วธีิด าเนินการตามขอ้ ๓๙ วรรคสอง  จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้
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 ข้อ  ๑๓๔  การท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวนัในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  เวน้แต่การจา้งซ่ึง
ตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั  ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจา้งนั้น  แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ ๑๐๐ บาท  ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร  ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจา้งนั้น  แต่
อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ้ ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑท่ี์ กวพ. ก าหนด 
 ในการท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษา  หากส่วนราชการเห็นว่า  ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไวใ้นสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  ให้ส่วนราชการผูจ้ดัท าสัญญาก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราหรือจ านวน
เงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจา้งนั้นไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 การก าหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอตัราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนส่วนราชการ  โดยค านึงถึงราคาและลกัษณะของพสัดุซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการท่ีคู่สัญญา
ของทางราชการจะหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามสัญญา  หรือกระทบต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีการจดัหาส่ิงของท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบส่ิงของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ยงัขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา  ให้ถือวา่ไม่ไดส่้งมอบ
ส่ิงของนั้นเลย  ใหป้รับเตม็ราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีท่ีการจดัหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองดว้ย  ถา้ติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
ก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวนัเท่าใด  ใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราท่ีก าหนดของราคาทั้งหมด 
 เม่ือครบก าหนดส่งมอบพสัดุตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้ส่วนราชการรีบแจง้การเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลงจากคู่สัญญา  และเม่ือคู่สัญญาไดส่้งมอบพสัดุ  ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรียก
ค่าปรับในขณะท่ีรับมอบพสัดุนั้นดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๕  ให้หวัหนา้ส่วนราชการส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึง
ลา้นบาทข้ึนไป  ให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านกังานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  และ
กรมสรรพากร  ภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท าสัญญาหรือขอ้ตกลง 
 ข้อ  ๑๓๖  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้  จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงมิได ้ เวน้แต่การ
แกไ้ขนั้นจะเป็นความจ าเป็นโดยไม่ท าใหท้างราชการตอ้งเสียประโยชน์  หรือเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ  ให้อยูใ่นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ แต่ถา้มี
การเพิม่วงเงิน  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  หรือขอท าความตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกู ้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณีดว้ย 
 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง  หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน  
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการท างาน  ใหต้กลงพร้อมกนัไป 
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 ส าหรับการจดัหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลกัษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่งนั้น  แลว้แต่กรณีดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๗  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  ในกรณีท่ีมีเหตุอนั
เช่ือไดว้า่  ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาไดเ้ฉพาะ
กรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง  หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบติั
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 
 ข้อ  ๑๓๘  ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้ และจะตอ้งมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง  ให้ส่วน
ราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  เวน้แต่คู่สัญญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  ให้หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ี
จ  าเป็น 
 ข้อ  ๑๓๙  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  
ให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาได้ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุเกิดจากความผดิ  หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวสิัย 
  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 
 ให้ส่วนราชการระบุไวใ้นสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาตอ้งแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง  หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีก าหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอา้งเพื่อ
ขอลดหรืองดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้ เวน้แต่กรณีตาม (๑)  ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้  หรือ
ส่วนราชการทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้ 
 ข้อ  ๑๔๐  ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  และเป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการท่ีจะใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือขอ้กฎหมาย  ให้อยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว  สั่งการไดต้ามความจ าเป็น 
 

หลกัประกนั  
 ข้อ  ๑๔๑  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อเจา้หน้าท่ี  หรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
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  (๓)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนด 
  (๔)  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้า
ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้
เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ี กวพ. 
ก าหนด 
  (๕)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 ส าหรับการประกวดราคานานาชาติ  ให้ใช้หนังสือค ้ าประกันของธนาคารในต่างประเทศท่ีมี
หลกัฐานดี  และหวัหนา้ส่วนราชการเช่ือถือเป็นหลกัประกนัซองไดอี้กประเภทหน่ึง 
 ข้อ  ๑๔๒  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญาในขอ้ ๑๔๑  ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มใน
อตัราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดุท่ีจดัหาคร้ังนั้น  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การจดัหาพสัดุท่ีหัวหนา้ส่วน
ราชการเห็นวา่มีความส าคญัเป็นพิเศษ  จะก าหนดอตัราสูงกวา่ร้อยละหา้แต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได ้
 ในการท าสัญญาจดัหาพสัดุท่ีมีระยะเวลาผูกพนัตามสัญญาเกิน ๑ ปี  และพสัดุนั้นไม่ต้องมีการ
ประกนัเพื่อความช ารุดบกพร่อง  เช่น  พสัดุใชส้ิ้นเปลือง  ใหก้ าหนดหลกัประกนัในอตัราร้อยละห้าของราคา
พสัดุท่ีส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยใหถื้อวา่หลกัประกนัน้ีเป็นการค ้าประกนัตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปีต่อไปราคาพสัดุท่ีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน  ให้ปรับปรุงหลกัประกนัตามอตัราส่วนท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีท่ีหลกัประกนัตอ้งปรับปรุงในทางท่ีเพิ่มข้ึนและคู่สัญญาไม่น า
หลกัประกนัมาเพิ่มใหค้รบจ านวนภายใน ๑๕ วนัก่อนการส่งมอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้น  ให้ทางราชการ
หกัจากเงินค่าพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นท่ีทางราชการจะตอ้งจ่ายใหเ้ป็นหลกัประกนัในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 
 การก าหนดหลกัประกนัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และหรือในสัญญาดว้ย 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลกัประกนัท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ  เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ใหอ้นุโลมรับได ้
 ข้อ  ๑๔๓  ในกรณีท่ีส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้สนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา  ไม่ตอ้งวาง
หลกัประกนั 
 ข้อ  ๑๔๔  ให้ส่วนราชการคืนหลกัประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคาคู่สัญญาหรือผูค้  ้ าประกนั  ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑)  หลกัประกนัซองให้คืนให้แก่ผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัท่ี
ไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย 
ใหคื้นไดต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
  (๒) หลกัประกนัสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผูค้  ้าประกนัโดยเร็ว  และอยา่งชา้ตอ้งไม่
เกิน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
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 การจดัหาท่ีไม่ตอ้งมีการประกนัเพื่อความช ารุดบกพร่องให้คืนหลกัประกนัให้แก่คู่สัญญาหรือผูค้  ้ า
ประกนัตามอตัราส่วนของพสัดุ  ซ่ึงทางราชการได้รับมอบไวแ้ล้ว  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดว้ย 
 การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  บริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายใน
ก าหนดเวลาขา้งตน้  ใหรี้บส่งตน้ฉบบัหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคา  หรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว  พร้อมกบัแจง้ให้ธนาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน  
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยผ์ูค้  ้าประกนัทราบดว้ย 

 

ส่วนที ่ ๘ 
กำรลงโทษผู้ทิง้งำน 

 

 ข้อ  ๑๔๕  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบจดัท าบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน  ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหมวดน้ี 
 ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพนัธ์กบัผูทิ้้งงานท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบไดร้ะบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผู ้
ทิ้งงานและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  เวน้แต่ผูรั้กษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผูทิ้้งงาน 
 การหา้มส่วนราชการก่อนิติสัมพนัธ์กบัผูทิ้้งงานตามวรรคสอง  ใหใ้ชบ้งัคบักบับุคคลตามขอ้ ๑๔๕ ฉ 
วรรคสอง  และวรรคสามดว้ย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามขอ้ก าหนดในส่วนน้ี  
ให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา  ผู ้
รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผูทิ้้งงาน  ให้ปลดักระทรวงตดัรายช่ือ
บุคคลดงักล่าวออกจากรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจา้งท่ีไดก้ระท าก่อนการสั่งการของผูรั้กษาการตาม
ระเบียบ  เว ้นแต่ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ปลดักระทรวงจะไม่ตดัรายช่ือบุคคลดงักล่าวออกจากรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก  หรือจะไม่ยกเลิกการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจา้งท่ีได้
กระท าก่อนการสั่งการของผูรั้กษาการตามระเบียบก็ได ้
 ข้อ  ๑๔๕  ทว ิ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนด 
  (๒)  เม่ือคู่สัญญาของทางราชการ  หรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ 
ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น 
  (๓)  พสัดุท่ีซ้ือหรือจา้งท า  เกิดขอ้บกพร่องข้ึนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  และไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้งจากผูจ้  าหน่าย  ผูรั้บจา้ง  หรือคู่สัญญา  หรือพสัดุท่ีซ้ือหรือจา้ง
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ไม่ไดม้าตรฐาน  หรือวสัดุท่ีใชไ้ม่ไดม้าตรฐาน  หรือไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง  ท า
ใหง้านบกพร่องเสียหายอยา่งร้ายแรง  หรือ 
  (๔)  ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หากปรากฏวา่พสัดุหรือวสัดุท่ีซ้ือหรือจา้งหรือใช้
โดยผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตใหรั้บช่วงงานได ้ มีขอ้บกพร่อง  หรือไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่ครบถว้น
ตาม  (๓) 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการท ารายงานไปยงัปลดักระทรวงโดยเร็ว  เพื่อพิจารณาให้บุคคลท่ีไดรั้บการ
คดัเลือก  ผูจ้  าหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  หรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ เป็นผูทิ้้ง
งาน  แลว้แต่กรณี  พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลดักระทรวงดว้ย 
 เม่ือปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นวา่  การกระท าตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  เป็นการกระท าโดยไม่
มีเหตุผลอนัสมควร  และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้้งงาน  ให้ปลดักระทรวงส่งช่ือบุคคลดงักล่าวไปยงัผู ้
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเ้ป็นผูทิ้้งงานโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลกัเกณฑ์และวงเงินท่ี กวพ. ก าหนด  หากปลดักระทรวง
พิจารณาแลว้เห็นวา่  บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่สมควรเป็นผูทิ้้งงาน  ให้ปลดักระทรวงรายงานไปยงั กวพ. 
เพื่อทราบดว้ย 
 เม่ือผูรั้กษาการตามระเบียบไดพ้ิจารณาหลงัจากท่ีไดฟั้งความเห็นของ กวพ . ตามขอ้ ๑๒ (๖) แลว้  
และเห็นวา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้้งงาน  ก็ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน
โดยระบุช่ือผูทิ้้งงานไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน  พร้อมทั้งแจง้เวียนช่ือผูทิ้้งงานให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ  
รวมทั้งแจง้ใหผู้ทิ้้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 
 ในกรณีผูรั้กษาการตามระเบียบเห็นวา่บุคคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูทิ้้งงาน  ให้แจง้ผลการพิจารณา
ไปใหป้ลดักระทรวงทราบ 
 ข้อ  ๑๔๕  ตรี  ในกรณีการจา้งท่ีปรึกษาหรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  หากตรวจสอบแลว้  
ปรากฏวา่ผลจากการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวมีขอ้บกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอยา่งร้ายแรง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาใหคู้่สัญญานั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
 การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผูทิ้้งงานตามวรรคหน่ึง  ให้น าความในข้อ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  
วรรคส่ี  วรรคหา้  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๔๕  จัตวำ  ในการจดัหาพสัดุตามระเบียบน้ี  หากมีเหตุอนัควรสงสัยปรากฏในภายหลงัวา่  ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหน่ึงหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีได้รับการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระท าการโดยไม่
สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  ให้
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงวา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้้งงานหรือไม่  โดยมี
หนงัสือแจง้เหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยงัผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
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รายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือแจง้จากส่วนราชการ 
 เม่ือส่วนราชการไดรั้บค าช้ีแจงจากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว้  ให้
หัวหน้าส่วนราชการท ารายงานไปยงัปลดักระทรวง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตน  เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลดักระทรวงวา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้้งงานหรือไม่ 
 หากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัย  ไม่ช้ีแจงภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือวา่มี
เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระท าโดย
ไม่สุจริตใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผู้น้ั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
 การพิจารณาใหผู้เ้สนอราคา  หรือผูเ้สนองานเป็นผูทิ้้งงานตามวรรคสอง  และวรรคสาม  ให้น าความ
ในขอ้ ๑๔๕ ทว ิ วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคหา้  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีร่วมกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท าการโดยไม่สุจริตรายใด  ซ่ึงมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าว  
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ปลดักระทรวง  หรือผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนั้นไดรั้บการยกเวน้
ท่ีจะไม่เป็นผูทิ้้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวใ้นการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ  
แลว้แต่กรณี 
 ข้อ  ๑๔๕  ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผูทิ้้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ 
๑๔๕ จตัวา  ถา้การกระท าดงักล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจใน
การด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบน้ีสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงานดว้ย 
 ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  
ให้ค  าสั่งดงักล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั  ซ่ึงมีหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการ
ผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูก
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานดว้ย 
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผูทิ้้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ 
จตัวา  ให้ค  าสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาหรือเสนองาน  ซ่ึงมีบุคคลดงักล่าวเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ดว้ย 
 ข้อ  ๑๔๕  สัตต  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงอนั
ควรสงสัยวา่  มีการกระท าตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  และปลดักระทรวงยงัไม่ได้
รายงานไปยงัผูรั้กษาการตามระเบียบ  ผูรั้กษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผูไ้ด้รับการคดัเลือก   ผูจ้  าหน่าย  
ผูรั้บจ้าง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีขอ้เท็จจริงอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าอนัเป็นการ
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ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือกระท าการโดยไม่สุจริต  มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อผูรั้กษาการตาม
ระเบียบ  ทั้งน้ี  โดยมีหนงัสือแจง้เหตุท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบสงสัยไปยงับุคคลดงักล่าว  พร้อมทั้งแจง้ให้
บุคคลนั้นช้ีแจงรายละเอียดขอ้เท็จจริงภายในเวลาท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบก าหนด  แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูรั้กษาการตามระเบียบ 
 เม่ือผูรั้กษาการตามระเบียบไดรั้บค าช้ีแจงจากผูไ้ดรั้บการคดัเลือกผูจ้  าหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบพิจารณาค าช้ีแจงดงักล่าว  
หากค าช้ีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได ้ ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน  พร้อม
ทั้งแจง้ผลการพิจารณาไปใหป้ลดักระทรวงทราบดว้ย 
 หากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ผูจ้  าหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยตาม
วรรคหน่ึง  ไม่ช้ีแจงภายในก าหนดเวลาท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบจะไดก้ าหนดไว ้ ให้ถือวา่มีเหตุอนัควรเช่ือ
ไดว้่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต  ให้
ผู ้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู ้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ งแจ้งผลการพิจาณาไปให้
ปลดักระทรวงทราบดว้ย 
 

หมวด  ๓ 
กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพสัดุ 

ส่วนที ่ ๑ 
กำรยมื 

 

 ข้อ  ๑๔๖  การให้ยืม  หรือน าพสัดุไปใชใ้นกิจการ  ซ่ึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท า
มิได ้
 ข้อ  ๑๔๗  การยืมพสัดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ  ให้ส่วนราชการผูย้ืมท าหลกัฐานการยืมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  แสดงเหตุผลและก าหนดวนัส่งคืน  โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การยมืระหวา่งส่วนราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการผูใ้หย้มื 
  (๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีราชการเดียวกนั  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหัวหน้า
หน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพสัดุนั้น  แต่ถา้ยืมไปใช้นอกสถานท่ีราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหน้าส่วน
ราชการ 
 ข้อ  ๑๔๘  ผูย้ืมพสัดุประเภทใชค้งรูปจะตอ้งน าพสัดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบร้อย  
หากเกิดช ารุดเสียหาย  หรือใชก้ารไม่ได ้ หรือสูญหายไป  ให้ผูย้ืมจดัการแกไ้ขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดย
เสียค่าใชจ่้ายของตนเอง  หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลกัษณะและคุณภาพอยา่งเดียวกนั  หรือ
ชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมืตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด 
 ข้อ  ๑๔๙  การยืมพสัดุประเภทใช้ส้ินเปลืองระหว่างส่วนราชการ  ให้กระท าไดเ้ฉพาะเม่ือส่วน
ราชการผูย้มืมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการ  และส่วนราชการ
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ผูใ้ห้ยืมมีพสัดุนั้น ๆ พอท่ีจะให้ยืมได ้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน  และให้มีหลกัฐานการยืม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ี  โดยปกติส่วนราชการผูย้ืมจะตอ้งจดัหาพสัดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณ
เช่นเดียวกนัส่งคืนใหส่้วนราชการผูใ้หย้มื 
 ข้อ  ๑๕๐  เม่ือครบก าหนดยืม  ให้ผูใ้ห้ยืมหรือผูรั้บหนา้ท่ีแทน  มีหนา้ท่ีติดตามทวงพสัดุท่ีให้ยืมไป
คืนภายใน ๗ วนั  นบัแต่วนัครบก าหนด 
 

ส่วนที ่ ๒ 
กำรควบคุม 

 

กำรเกบ็รักษำพสัดุ 
 ข้อ  ๑๕๑  พสัดุของส่วนราชการไม่วา่จะไดม้าดว้ยประการใด  ให้อยูใ่นความควบคุมตามระเบียบน้ี  
เวน้แต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ข้อ  ๑๕๒  เม่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บมอบแลว้  ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ  แลว้แต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ
ตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนด  โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย 
  ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกนัก็ได ้
  (๒)  เก็บรักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภยั  และให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงตาม
บญัชีหรือทะเบียน 
 

กำรเบิก – จ่ำยพสัดุ 
 ข้อ  ๑๕๓  หน่วยงานระดบักอง  หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดบักรม  หรือ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ประสงคจ์ะเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุระดบักรม  ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 
 การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  หรือของหน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจาก
ส่วนราชการระดบักรม  ใหห้วัหนา้งานท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นผูเ้บิก 
 ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุ  ซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  หรือต ่ากว่าระดบัแผนกท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมพสัดุ  หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการเป็นหวัหนา้หน่วย
พสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุ  แลว้แต่กรณี 
 ส่วนราชการใดมีความจ าเป็น  หัวหน้าส่วนราชการจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้ 
และใหแ้จง้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๔  ผูจ่้ายพสัดุตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถา้มี)  แล้ว
ลงบญัชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
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กำรตรวจสอบพสัดุประจ ำปี 
 ข้อ  ๑๕๕  ก่อนส้ินเดือนกนัยายนทุกปี  ให้หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงมีพสัดุไว้
จ่ายตามขอ้ ๑๕๓  แลว้แต่กรณี  แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น  ซ่ึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีพสัดุคน
หน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุงวดตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคมปีก่อน  จนถึง
วนัท่ี  ๓๐  กนัยายนปีปัจจุบนั  และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นตน้ไป  ว่าการรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุคงเหลือมีตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่  มี
พสัดุใดช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพสัดุใดไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  แลว้
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ต่งตั้ งภายใน ๓๐ วนัท าการ  นับแต่วนัเร่ิมด าเนินการ
ตรวจสอบพสัดุนั้น 
 เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบแลว้  ให้ส่งรายงานเสนอตามล าดบัชั้นจนถึง
หวัหนา้ส่วนราชการ ๑ ชุด  และส่งส าเนารายงานไปยงัส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี ๑ ชุด  ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้ส่งส าเนารายงานไป
ยงัส่วนราชการตน้สังกดัอีก ๑ ชุด  ดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๖  เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานดงักล่าวตามขอ้ ๑๕๕  และปรากฏวา่มีพสัดุช ารุด  
เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ  าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก็ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหา
ขอ้เทจ็จริงข้ึนคณะหน่ึง  โดยใหน้ าความในขอ้ ๓๕  และขอ้ ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  เวน้แต่กรณีท่ีเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  เป็นการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้หวัหนา้
ส่วนราชการพิจารณาสั่งการใหด้ าเนินการจ าหน่ายต่อไปได ้
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตวัผูรั้บผิดด้วย  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

ส่วนที ่๓ 
กำรจ ำหน่ำย 

 

 ข้อ  ๑๕๗  หลงัจากการตรวจสอบแลว้  พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการตามวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ขาย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถา้ขายโดยวิธีทอดตลาดแลว้ไม่ได้
ผลดี  ให้น าวิธีท่ีก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม  เวน้แต่การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือ
ไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวธีิตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนก็ได ้
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  การขายให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากร  ใหข้ายโดยวธีิตกลงราคา 
  (๒)  แลกเปล่ียน  ใหด้ าเนินการตามวธีิการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  (๓)  โอน  ให้โอนแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
หรือองคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากรทั้งน้ีให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้
ต่อกนัดว้ย 
  (๔)  แปรสภาพหรือท าลาย  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนด 
 การด าเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
สั่งการ  และส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของ
งบประมาณก่อนดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๘  เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายพสัดุ  ให้ถือปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือ
ขอ้ตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณี 
 

กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 
 ข้อ  ๑๕๙  ในกรณีท่ีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผิดหรือมีตวัผูรั้บผิดแต่ไม่สามารถชดใชไ้ด ้ 
หรือมีตวัพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ ๑๕๗  ให้จ  าหน่ายพสัดุนั้ นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ถ้าพสัดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือได้มารวมกนัไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
  (๒)  ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือไดม้ารวมกนัเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้อยู่ในอ านาจของ
กระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมายท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
 

กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ  ๑๖๐  เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๕๗ แลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือ
ทะเบียนทนัที  แลว้แจง้ให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  
ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนั้น 
 เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๕๙  แลว้  ให้เจา้หน้าท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือทะเบียน
ทนัที  แลว้แจง้ใหก้ระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมาย  และส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนั้น 
 ส าหรับพสัดุซ่ึงตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจง้แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดดว้ย 
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 ข้อ  ๑๖๑  ในกรณีท่ีพสัดุของทางราชการเกิดการช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามขอ้ ๑๕๕  และได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม  แลว้แต่กรณีเสร็จส้ินแลว้  ถา้ไม่มีระเบียบอ่ืน
ใดก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๑๕๗  ขอ้ ๑๕๘  ขอ้ ๑๕๙  และขอ้ ๑๖๐  โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
บทเฉพำะกำล 

 

 ข้อ  ๑๖๒  ในระหว่างท่ียงัไม่ได้ตั้ งศูนยข์้อมูลท่ีปรึกษาตามข้อ ๗๔  ให้ยกเวน้ไม่น าข้อก าหนด
เก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษามาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด ๒ ส่วนท่ี ๓ 
และใหด้ าเนินการหารายช่ือท่ีปรึกษาไทย  ตามวธีิการท่ีก าหนดไวส้ าหรับท่ีปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๖๓  รายช่ือผูทิ้้งงานท่ีมีอยูก่่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบน้ีดว้ย 
 ส าหรับการพิจารณาลงโทษผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี
ก าหนด  หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ซ่ึง
พฤติการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนท่ีระเบียบน้ีจะใชบ้งัคบั  ใหพ้ิจารณาสั่งการตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม 
 ข้อ  ๑๖๔  การพสัดุใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการและยงัไม่แล้วเสร็จในวนัท่ีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุฉบบัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมจนกวา่จะ
ด าเนินการแลว้เสร็จ  หรือจนกวา่จะสามารถด าเนินการตามระเบียบน้ีได ้
 ข้อ  ๑๖๕  ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 
๒๕๒๑  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  กบัให้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแบบหรือตวัอยา่งตาม
ระเบียบขอ้ ๑๒ (๕)  จนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๐   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 
     (ลงช่ือ)   อำนันท์  ปันยำรชุน 
               (นายอานนัท ์ ปันยารชุน)  
         นายกรัฐมนตรี 
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สำรบัญ 
           หน้ำ 
ขอ้ ๑ ช่ือระเบียบ            ๑ 
ขอ้ ๒ วนัใชบ้งัคบั            ๑ 
ขอ้ ๓ ระเบียบท่ียกเลิก           ๑ 
ขอ้ ๔ ผูรั้กษาการ            ๑ 
 

หมวด  ๑ 
ข้อควำมทัว่ไป 
ส่วนที ่ ๑ 
นิยำม 

 

ขอ้ ๕ ค านิยาม            ๑ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
กำรใช้บังคับและกำรมอบอ ำนำจ 

 

ขอ้ ๖ การใชบ้งัคบั            ๕ 
ขอ้ ๗ อ านาจในการด าเนินการของกระทรวงกลาโหม        ๕ 
ขอ้ ๘ อ านาจในการด าเนินการของส่วนราชการข้ึนตรง 
  ต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการอิสระ        ๕ 
ขอ้ ๙ การมอบอ านาจ           ๕ 
 

ส่วนที ่ ๓ 
บทก ำหนดโทษ 

 

ขอ้ ๑๐ บทก าหนดโทษ           ๖ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพสัดุ 

 

ขอ้ ๑๑ องคป์ระกอบของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ        ๖ 
ขอ้ ๑๒ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ        ๗ 
 
 
 



 63 

           หน้ำ 
หมวด  ๒ 
กำรจัดหำ 
ส่วนที ่ ๑ 
บททัว่ไป 

 

ขอ้ ๑๓ การวางแผนในการจดัหา          ๘ 
ขอ้ ๑๔ การจดัหาท่ีอยูน่อกเหนือระเบียบ         ๘ 
ขอ้ ๑๕ การจดัท าเอง            ๘ 
ขอ้ ๑๕  ทว ิ  หลกัการของการจดัหาพสัดุ         ๘ 
ขอ้ ๑๕  ตรี – ขอ้   ๑๕  เบญจ การตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคา 
     หรือผูเ้สนองานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั      ๘ 
ขอ้ ๑๕  ฉ  –  ขอ้   ๑๕  สัตต การปฏิบติักรณีพบวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน 
     มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 
     อยา่งเป็นธรรม         ๑๐ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
กำรซ้ือกำรจ้ำง 

 

ขอ้ ๑๖ – ขอ้   ๑๗ การใชพ้สัดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย      ๑๑ 
ขอ้ ๑๘ – ขอ้   ๒๖ วธีิซ้ือและวธีิจา้ง          ๑๕ 
ขอ้ ๒๗ – ขอ้   ๒๙ รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง         ๑๖ 
ขอ้ ๓๐ – ขอ้   ๓๓  ทวิ การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้        ๑๗ 
ขอ้ ๓๔ – ขอ้   ๓๘ กรรมการและผูค้วบคุมงาน         ๒๐ 
ขอ้ ๓๙ วธีิตกลงราคา            ๒๑ 
ขอ้ ๔๐ – ขอ้   ๔๓ วธีิสอบราคา          ๒๑ 
ขอ้ ๔๔ – ขอ้   ๕๖ วธีิประกวดราคา          ๒๔ 
ขอ้ ๕๗ – ขอ้   ๕๘ การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ       ๒๙ 
ขอ้ ๕๙ วธีิกรณีพิเศษ            ๓๐ 
ขอ้ ๖๐ – ขอ้   ๖๔ การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์         ๓๑ 
ขอ้ ๖๕ – ขอ้   ๖๗ อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้ง        ๓๑ 
ขอ้ ๖๘ – ขอ้   ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหนา้          ๓๒ 
ขอ้ ๗๑ การตรวจรับพสัดุ           ๓๓ 
ขอ้ ๗๒ – ขอ้   ๗๓ การตรวจการจา้งก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง      ๓๔ 
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           หน้ำ 
ส่วนที ่ ๓ 

กำรจ้ำงทีป่รึกษำ 
 

ขอ้ ๗๔ – ขอ้   ๗๖ การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย          ๓๕ 
ขอ้ ๗๗ วธีิจา้งท่ีปรึกษา           ๓๖ 
ขอ้ ๗๘ รายงานขอจา้งท่ีปรึกษา          ๓๖ 
ขอ้ ๗๙ – ขอ้   ๘๑ กรรมการ           ๓๗ 
ขอ้ ๘๒ – ขอ้   ๘๔ วธีิตกลง           ๓๗ 
ขอ้ ๘๕ – ขอ้   ๙๐ วธีิคดัเลือก           ๓๘ 
ขอ้ ๙๑ อ านาจในการสั่งจา้งท่ีปรึกษา          ๔๐ 
ขอ้ ๙๒ ค่าจา้งท่ีปรึกษา           ๔๐ 
ขอ้ ๙๓ – ขอ้   ๙๔ หลกัประกนัผลงาน          ๔๐ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 

 

ขอ้ ๙๕ วธีิจา้ง             ๔๑ 
ขอ้ ๙๖ รายงานขอจา้งออกแบบและควบคุมงาน         ๔๑ 
ขอ้ ๙๗ – ขอ้   ๙๙ การจา้งโดยวธีิตกลง         ๔๑ 
ขอ้ ๑๐๐ – ขอ้   ๑๐๓  การจา้งโดยวธีิคดัเลือก         ๔๒ 
ขอ้ ๑๐๔ – ขอ้   ๑๐๖ การจา้งโดยวธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด       ๔๓ 
ขอ้ ๑๐๗ – ขอ้   ๑๐๙ การจา้งโดยวธีิพิเศษ         ๔๓ 
ขอ้ ๑๑๐ – ขอ้   ๑๑๑  การประการเชิญชวน         ๔๔ 
ขอ้ ๑๑๒ – ขอ้   ๑๑๓ การเสนองาน          ๔๕ 
ขอ้ ๑๑๔ – ขอ้   ๑๑๕ อ านาจสั่งจา้ง          ๔๕ 
ขอ้ ๑๑๖ – ขอ้   ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน         ๔๖ 
ขอ้ ๑๑๘ การควบคุมงาน           ๔๖ 
ขอ้ ๑๑๙ – ขอ้   ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน        ๔๖ 
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            หน้ำ 
ส่วนที ่ ๕ 

กำรแลกเปลีย่น 
 

ขอ้ ๑๒๓ หลกัการแลกเปล่ียนพสัดุ          ๔๗ 
ขอ้ ๑๒๔ รายงานขอแลกเปล่ียนพสัดุ          ๔๗ 
ขอ้ ๑๒๕ การแลกเปล่ียนพสัดุกบัเอกชน         ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๖ การแลกเปล่ียนพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐ        ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๗ การด าเนินการหลงัจากท่ีไดรั้บครุภณัฑจ์ากการแลกเปล่ียนแลว้      ๔๘ 

 

ส่วนที ่ ๖ 
กำรเช่ำ 

 

ขอ้ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์
  และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้         ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๙ – ขอ้   ๑๓๑ การเช่าอสังหาริมทรัพย ์        ๔๙ 
 

ส่วนที ่ ๗ 
สัญญำและหลกัประกนั 

 

ขอ้ ๑๓๒ – ขอ้   ๑๓๓  การท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ       ๕๐ 
ขอ้ ๑๓๔ ค่าปรับ              ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๕ การส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง     ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๖ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้     ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๗ – ขอ้   ๑๓๘  การบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง        ๕๒ 
ขอ้ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
  หรือขอ้ตกลง           ๕๒ 
ขอ้ ๑๔๐ การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือขอ้กฎหมาย     ๕๒ 
ขอ้ ๑๔๑ – ขอ้   ๑๔๔  หลกัประกนั          ๕๒ 
 

ส่วนที ่ ๘ 
กำรลงโทษผู้ทิง้งำน 

 

ขอ้ ๑๔๕ – ขอ้   ๑๔๕  สัตต การลงโทษผูทิ้้งงาน        ๕๔ 
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             หน้ำ 
หมวด  ๓ 

กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพสัดุ 
ส่วนที ่ ๑ 
กำรยมื 

 

ขอ้ ๑๔๖ หลกัการใหย้มืหรือน าพสัดุไปใช ้        ๕๗ 
ขอ้ ๑๔๗ – ขอ้   ๑๔๘  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป        ๕๗ 
ขอ้ ๑๔๙ การยมืพสัดุประเภทใชส้ิ้นเปลือง         ๕๗ 
ขอ้ ๑๕๐ การติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มืไปคืน         ๕๘ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
กำรควบคุม 

 

ขอ้ ๑๕๑ หลกัการควบคุมพสัดุ          ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๒ การเก็บรักษาพสัดุ           ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๓ – ขอ้   ๑๕๔  วธีิการเบิก – จ่ายพสัดุ         ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๕ การตรวจสอบพสัดุประจ าปี          ๕๙ 
ขอ้ ๑๕๖ การด าเนินการกรณีท่ีมีพสัดุช ารุดเส่ือมสภาพหรือสูญไป      ๕๙ 
 

ส่วนที ่ ๓ 
กำรจ ำหน่ำย 

 

ขอ้ ๑๕๗ วธีิการจ าหน่ายพสัดุ           ๕๙ 
ขอ้ ๑๕๘ การด าเนินการเก่ียวกบัเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายพสัดุ       ๖๐ 
ขอ้ ๑๕๙ การจ าหน่ายเป็นสูญ           ๖๐ 
ขอ้ ๑๖๐ การลงจ่ายพสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบียน        ๖๐ 
ขอ้ ๑๖๑ การด าเนินการในกรณีท่ีพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้
  ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพสัดุประจ าปี       ๖๑ 
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             หน้ำ 
หมวด  ๔ 

บทเฉพำะกำล 
 

ขอ้ ๑๖๒ การด าเนินการในระหวา่งท่ียงัไม่ไดต้ั้งศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา      ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๓ รายช่ือผูทิ้้งงาน  และการพิจารณาลงโทษผูทิ้้งงาน 
  ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั          ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๔ การพสัดุท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จ 
  ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั          ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๕ การปฏิบติัของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบส านกั 
  นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุตามระเบียบน้ี      ๖๑ 
 


