
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

และทีแก้ไขเพิมเตมิ 
 

 โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการซือ  การจา้ง  และการจา้งทีปรึกษา  ภายใตโ้ครงการทีดาํเนินการดว้ยเงินกู้จาก

ต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการพสัดุ  ให้เป็นระเบียบเดียวกนั  เพือสะดวกในการ

ปฏิบติัยงิขึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งันี 

 ข้อ  ๑   ระเบียบนีเรียกว่า  “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัเมือพน้กาํหนดหกสิบวนั  นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ  ๓   ให้ยกเลิก 

  (๑) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

  (๒) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

  (๓) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

  (๔) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

  (๕) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

  (๖) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๗) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๗)  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๘) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัที ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการซือ  การจ้าง  และการจ้างทีปรึกษา  ภายใต้

โครงการทีดาํเนินการดว้ยเงินกูจ้ากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

(๑๐) ระเบียบว่าดว้ยการจา้งออกแบบ และควบคุม  งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี  และคาํสังอืนใด  ทีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี  หรือ

ซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี  ให้ใชร้ะเบียบนีแทน 

 ข้อ  ๔  ให้ปลดักระทรวงการคลงั  เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี 

หมวด  ๑ 

ข้อความทัวไป 

ส่วนท ี ๑ 

นิยาม 

 ข้อ  ๕  ในระเบียบนี 

  “การพสัดุ”  หมายความว่า  การจดัทาํเอง  การซือ  การจา้ง  การจา้งทีปรึกษา  การจา้ง

ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลียน  การเช่า  การควบคุม  การจาํหน่าย  และการดาํเนินการอืน ๆ ที

กาํหนดไวใ้นระเบียบนี   
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  “พสัดุ”  หมายความวา่  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  ทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการ

จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนักงบประมาณ  หรือการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามสญัญา

เงินกูจ้ากต่างประเทศ 

  “การซือ”  หมายความว่า  การซือพสัดุทุกชนิดทงัทีมีการติดตงั  ทดลอง  และบริการที

เกียวเนืองอืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

  “การจ้าง”  ให้หมายความรวมถึง  การจา้งทาํของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ

กระทรวงการคลงั  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ  การจา้งทีปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์

  “การจ้างทีปรึกษา”  หมายความว่า  การจา้งบริการจากทีปรึกษา  แต่ไม่รวมถึงการจา้ง

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 

  “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่า  การจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดา  ทีประกอบธุรกิจบริการดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 

  “เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่าย

เพิมเติม  และเงินซึงส่วนราชการไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัใหไ้ม่ตอ้ง

ส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  แต่ไม่รวมถึงเงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ  ตามระเบียบนี 

  “เงินกู้”  หมายความว่า  เงินกูต้ามกฎหมายว่าดว้ยการให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินจาก

ต่างประเทศ 

  “เงินช่วยเหลือ”  หมายความวา่  เงินทีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องคก์าร

ระหว่างประเทศ  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทงัในระดบัรัฐบาลและทีมิใช่ระดบั

รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  สิงปลูกสร้างถาวรทีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้ เช่น  อาคารที

ทาํการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีนาํร่อง  หรือสิงปลูกสร้างอย่างอืนทีมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกนั  และรวมตลอดถึงสิงก่อสร้างอืน ๆ  ซึงสร้างขึนเพอืประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนัน ๆ  เช่น  

เสาธง  รัว  ท่อระบายนาํ  หอถงันาํ  ถนน  ประปาและสิงอืน ๆ  ซึงเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  

เครืองปรับอากาศ  ลิฟต์  เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ 

  “พัสดุทีผลติในประเทศ”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ทีผลิตสําเร็จรูปแลว้  โดยสถานทีผลิต

ตงัอยูใ่นประเทศไทย 

  “กจิการของคนไทย”  หมายความวา่  กิจการทีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสญัชาติไทย 

  “ทีปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีประกอบธุรกิจ  หรือสามารถ

ให้บริการเป็นทีปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอืน  รวมทงัใหบ้ริการดา้น
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ศึกษา  สาํรวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจยั  แต่ไม่รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 

  “ทีปรึกษาไทย”  หมายความว่า  ทีปรึกษาทีมีสญัชาติไทยและไดจ้ดทะเบียนไวก้บัศูนย ์

ขอ้มูลทีปรึกษาของกระทรวงการคลงั 

  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  สาํนักงาน  หรือหน่วยงานอืนใด

ของรัฐ  ทงัในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หรือหน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน 

  “รัฐวสิาหกจิ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

  “ปลดักระทรวง”  หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวงดว้ย 

  “หัวหน้าส่วนราชการ” 

        -  สาํหรับราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความว่า  อธิบดี  หรือหวัหน้าส่วนราชการ 

ทีเรียกชืออย่างอืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

        -  สาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความว่า  ผูว่้าราชการจงัหวดั 

  “หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ”  หมายความว่า  หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือทีมีฐานะเทียบ

กอง  ซึงปฏิบติังานในสายงานทีเกียวกบัการพัสดุตามทีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด  หรือ

ขา้ราชการอืนซึงไดรั้บแต่งตงัจากหวัหน้าส่วนราชการให้เป็นหวัหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุ  แลว้แต่กรณี 

  “เจ้าหน้าทีพัสดุ”   หมายความว่า  เจา้หน้าทีซึงดาํรงตาํแหน่งทีมีหนา้ทีเกียวกบัการพสัดุ  

หรือผูไ้ดรั้บแต่งตงัจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ทีหรือปฏิบติังานเกียวกบัการพสัดุตามระเบียบนี 

  “ผู้อํานวยการโครงการ”  หมายความว่า  ผูซึ้งได้รับแต่งตังหรือมอบหมายให้มีหน้าที

รับผิดชอบในการดาํเนินการเกียวกบัการพสัดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ 

  “โรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความว่า  โรงงานทีไดรั้บการรับรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที  มอก. ๙๐๐๑  หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบข่ายทีไดรั้บการ

รับรองจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  หรือสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือ

หน่วยงานทีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation) 

  “ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีเขา้

เสนอราคาขายในการซือพสัดุของทางราชการ  หรือเขา้เสนอราคาเพือรับจา้งทาํพสัดุ  หรือเขา้เสนองานเพือ

รับจา้งเป็นทีปรึกษา  หรือรับจา้งออกแบบและควบคุมงาน  ใหแ้ก่ส่วนราชการใด  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืนทีเขา้เสนอราคาหรือเขา้เสนองาน

ใหแ้ก่ส่วนราชการนนัในคราวเดียวกนั 

  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว

ขา้งตน้  ไดแ้ก่  การทีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี 
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  (๑)  มีความสมัพนัธก์นัในเชิงบริหาร  โดยผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  

ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึงมีอาํนาจ

หรือสามารถใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึงหรือ

หลายราย  ทีเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนนัในคราวเดียวกนั 

  (๒)  มีความสมัพนัธก์นัในเชิงทุน  โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน

ไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  เป็น

หุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทั

มหาชนจาํกดัอีกรายหนึงหรือหลายราย  ทีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนนัในคราวเดียวกนั 

  คาํว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ใหห้มายความว่า  ผูถื้อหุ้นซึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยีสิบห้าใน

กิจการนนัหรือในอตัราอืน ตามที กวพ. เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

  (๓)  มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วน

ผูจ้ดัการ   กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ

ของนิติบุคคลรายหนึง  เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุน้ส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหนึงหรือหลายราย  ทีเขา้เสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วน

ราชการนนัในคราวเดียวกนั  หรือในนัยกลบักนั   

  การดาํรงตาํแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรือ

บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหถื้อว่าเป็นการดาํรงตาํแหน่ง  การเป็น

หุน้ส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดงักล่าว 

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชือบุคคลอืนเป็นผูจ้ ัดการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ ัดการ  

ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยทีตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารทีแทจ้ริง  หรือเป็นหุน้ส่วน  

หรือผูถื้อหุน้ทีแทจ้ริงของหา้งหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  แลว้แต่กรณี  และหา้ง

หุน้ส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดัทีเกียวขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน

ราชการนนัในคราวเดียวกนั  ให้ถือว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนันมีความสมัพนัธ์กนัตาม  (๑)  (๒)  หรือ 

(๓)  แลว้แต่กรณี 

  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การทีผูเ้สนอราคาหรือผู ้

เสนองานรายหนึงหรือหลายราย  กระทาํการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิด

โอกาสให้มีการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่าจะกระทาํ

โดยการสมยอมกนั  หรือโดยการให ้ ขอให ้ หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิ์น  

หรือประโยชน์อืนใด  หรือใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็น

เท็จ  หรือกระทาํการใดโดยทุจริต  ทงันี  โดยมีวตัถุประสงค์ทีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้สนอราคา  

หรือผูเ้สนองานดว้ยกนั  หรือเพือให้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหนึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํ
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สัญญากบัส่วนราชการนนั  หรือเพือหลีกเลียงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือเพือให้เกิดความไดเ้ปรียบ

ส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

  “เจ้าหน้าทีทีมหีน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาตามขอ้ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้  ๕๐  คณะกรรมการดาํเนินการจา้ง 

ทีปรึกษาโดยวิธีค ัดเลือกตามข้อ  ๘๖   คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีค ัดเลือกตามข้อ  ๑๐๓  

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดตามขอ้  ๑๐๖  หรือผูว่้าจา้งในกรณีการจา้ง

ออกแบบและควบคุมงานโดยวธีิพิเศษทีเป็นการว่าจา้งโดยการประกวดแบบตามขอ้ ๑๐๗  (๒) 

  “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”  หมายความวา่  งานก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และบาํรุงรักษางาน

อนัเกียวกบัการประปา  การไฟฟ้า  การสือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายนาํ  ระบบการขนส่งปิโตรเลียม

โดยทางท่อ  ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอืนทีเกียวขอ้งซึงดาํเนินการในระดบัพืนดิน  ใตพื้นดิน  หรือ

เหนือพนืดิน  

ส่วนท ี ๒ 

การใช้บงัคบัและการมอบอํานาจ 

 ข้อ  ๖  ระเบียบนีใชบ้ังคบัแก่ส่วนราชการ  ซึงดาํเนินการเกียวกบัการพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ  

เงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ 

 ข้อ  ๗   สาํหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม   การกาํหนดให้ส่วนราชการระดับใด  

ผูบ้งัคบับญัชาชนัใด  ตาํแหน่งใด  มีอาํนาจดาํเนินการตามระเบียบนี  ใหเ้ป็นไปตามทีกระทรวงกลาโหม

กาํหนด   และเมือไดก้าํหนดไปประการใดแลว้  ใหแ้จง้ผูรั้กษาการตามระเบียบ  และสาํนักงานตรวจเงิน 

แผ่นดินทราบดว้ย 

 ข้อ  ๘  สาํหรับส่วนราชการทีหัวหนา้ส่วนราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการทีไม่

สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวงใด  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการนนัมีอาํนาจในการดาํเนินการ

ตามระเบียบนีเท่ากบัหวัหน้าส่วนราชการ  ส่วนอาํนาจทีเกินกว่านันใหผู้บ้งัคบับญัชาชันเหนือขึนไปเป็น 

ผูพ้ิจารณา 

 ข้อ  ๙  ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบนีจะมอบอาํนาจเป็นหนังสือใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งใดก็ได้

โดยให้คาํนึงถึงระดบั  ตาํแหน่ง  หน้าที  และความรับผดิชอบของผูที้จะไดรั้บมอบอาํนาจเป็นสาํคญั 

 เมือมีการมอบอาํนาจตามวรรคหนึง  ผูรั้บมอบอาํนาจมีหน้าทีตอ้งรับมอบอาํนาจนัน  และจะมอบ

อาํนาจนนัให้แก่ผูด้าํรงตาํแหน่งอืนต่อไปไม่ได ้ เวน้แต่ 

  (๑)  การมอบอาํนาจใหแ้ก่ผูว่้าราชการจงัหวดั  ผูว่้าราชการจงัหวดัอาจมอบอาํนาจนนัต่อไป

ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

 (๑.๑)  กรณีมอบอาํนาจใหแ้ก่รองผูว้่าราชการจงัหวดั  ผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั  ปลดั

จงัหวดั  หรือหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแจง้ใหผู้ม้อบอาํนาจอาํนาจชนัตน้

ทราบดว้ย 
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 (๑.๒)  กรณีมอบอาํนาจใหแ้ก่บุคคลอืน  นอกจากทีกล่าวใน  (๑.๑)  จะกระทาํไดต่้อเมือ

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอาํนาจชนัตน้แลว้ 

  (๒)  การมอบอาํนาจและการมอบอาํนาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 

 เพือความคล่องตวัในการจดัหา  ใหห้วัหน้าส่วนราชการมอบอาํนาจในการสังการและดาํเนินการ

จดัหาให้แก่ผูด้าํรงตาํแหน่งรองลงไปเป็นลาํดบั 

 สาํหรับโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบนี  จะแต่งตงัขา้ราชการ

คนหนึงทาํหน้าทีผูอ้าํนวยการโครงการ  และมอบหมายหน้าทีความรับผดิชอบในการดาํเนินการตามระเบียบ

นีให้เป็นการเฉพาะก็ได ้

 ใหผู้ม้อบอาํนาจส่งสาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจใหส้าํนักงานตรวจเงินแผน่ดิน  หรือสาํนักงาน

ตรวจเงินแผน่ดินภูมภิาค  แลว้แต่กรณี  ทราบทุกครัง 

ส่วนท ี ๓ 

บทกาํหนดโทษ 

 ข้อ  ๑๐  ผูมี้อาํนาจหรือหนา้ทีดาํเนินการตามระเบียบนี  หรือผูห้นึงผูใ้ดกระทาํการใดโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามระเบียบนี  หรือกระทาํการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทาํการโดยปราศจาก

อาํนาจ  หรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ที  รวมทงัมีพฤติกรรมทีเอืออาํนวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองาน  ใหมี้

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ถือว่าผูน้นักระทาํผิดวินยัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ

หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนนั  ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี 

 (๑) ถา้การกระทาํมีเจตนาทุจริต  หรือเป็นเหตุใหท้างราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้

ดาํเนินการลงโทษอยา่งตาํปลดออกจากราชการ 

 (๒) ถา้การกระทาํเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างตาํตัด

เงินเดือน 

 (๓) ถา้การกระทาํไม่เป็นเหตุใหท้างราชการเสียหาย  ใหล้งโทษภาคทัณฑห์รือว่ากล่าว

ตกัเตือน  โดยทาํคาํสงัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 การลงโทษทางวินยัตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไม่เป็นเหตุให้ผูก้ระทาํหลุดพน้จากความรับผดิในทางแพ่ง

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทีเกียวขอ้งหรือความรับผดิทางอาญา  (ถา้ม)ี 

ส่วนท ี ๔ 

คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 

 ข้อ  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ  เรียกโดยย่อว่า  “กวพ.”  ประกอบด้วย  ปลัด

กระทรวงการคลงั  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  ผูแ้ทนสาํนกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน   ผูแ้ทนสํานักงานอยัการสูงสุด   ผูแ้ทนสํานักงบประมาณ   ผูแ้ทนสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแ้ทนสาํนักงาน  ป.ป.ช.  ผูแ้ทนสาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี  ผูแ้ทน



 7

สาํนักงานบริหารหนีสาธารณะ  ผูแ้ทนสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และผูท้รงคุณวุฒิซึง 

นายกรัฐมนตรีแต่งตงัไม่เกินหา้คน  เป็นกรรมการ  และให้เจา้หน้าทีกรมบญัชีกลาง  เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  กบัให ้ กวพ.  แต่งตงัผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 ผูท้รงคุณวุฒิซึงนายกรัฐมนตรีแต่งตงั  มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี  ผูท้รงคุณวุฒิซึงพน้จาก

ตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตงัอีกได ้

 ข้อ  ๑๒  ให้  กวพ.  มีอาํนาจหนา้ทีดงันี  

  (๑)  ตีความและวินิจฉยัปัญหาเกียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบ 

  (๒)  พิจารณาการอนุมติัยกเวน้  หรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 

  (๓)  พิจารณาคาํร้องเรียนเกียวกบัการทีส่วนราชการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 

  (๔)  เสนอแนะการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 

  (๕)  กาํหนดแบบหรือตัวอย่าง  รวมทงัการแก้ไขเพิมเติม  เปลียนแปลง  และกาํหนด

แนวทางปฏิบติั  เพือให้เป็นไปตามระเบียบนี 

  (๖)  เสนอความเห็นต่อผูรั้กษาการตามระเบียบ  ในการพิจารณาและแจง้เวียนชือผูทิ้งงาน  

และการสังเปลียนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงานของส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  และ

รัฐวสิาหกิจ 

  (๗)  กาํหนดอตัราร้อยละของราคา  ตามขอ้  ๑๖(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๑) 

  (๘)  กาํหนดประเภทหรือชนิดของพสัดุทีจาํเป็นตอ้งซือจากต่างประเทศ  ตามขอ้  ๖๘ 

  (๙)  เชิญขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการ  หรือพนกังานและลกูจา้งของรัฐวิสาหกิจ  

หรือบุคคลทีเกียวขอ้งมาสอบถามหรือให้ขอ้เท็จจริง  รวมทงัเรียกเอกสารจากส่วนราชการ  หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  หรือรัฐวสิาหกิจในส่วนทีเกียวขอ้ง 

  (๑๐)  แต่งตงัคณะอนุกรรมการเพือทาํหน้าทีตามทีคณะกรรมการมอบหมาย 

  (๑๑)  พิจารณาดาํเนินการตามทีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  (๑๒)  พิจารณารายงานการจา้ง  ตามขอ้  ๘๓  วรรคสอง 

  (๑๓)  กาํหนดอตัราค่าจา้งทีปรึกษา  ตามขอ้  ๙๒ 

  (๑๔)  กาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าปรับ  ตามขอ้  ๑๓๔ 

  (๑๕)  กาํหนดหลกัเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบติัเพือให้มีการปฏิบติัตามระเบียบนี 
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หมวด  ๒ 

การจัดหา 

ส่วนท ี ๑ 

บททัวไป 

 ข้อ  ๑๓  หลงัจากไดท้ราบยอดเงินทีจะนาํมาใชใ้นการจดัหาแลว้ ใหส่้วนราชการรีบดาํเนินการให้

เป็นไปตามแผน  และตามขนัตอนของระเบียบนี  ในส่วนที  ๒  ส่วนที  ๓  หรือส่วนที  ๔  แลว้แต่กรณี  

เพือให้พร้อมทีจะทาํสัญญาไดท้นัทีเมือไดรั้บอนุมติัทางการเงินแลว้ 

 การจดัหาโดยวิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา  ให้ส่วนราชการวางแผนในการจดัหา  และ

ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนดว้ย 

 ข้อ  ๑๔  การไดม้าซึงพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากทีระเบียบนีไดก้าํหนดไว ้ และไม่มีระเบียบของ

ทางราชการหรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ใหถื้อปฏิบติัโดยอนุโลมตามวิธีการจดัหาลกัษณะใด

ลกัษณะหนึงทีกาํหนดไวใ้นหมวดนี 

 ข้อ  ๑๕  กรณีทีมีการจดัทาํเอง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตงัผูค้วบคุมรับผดิชอบในการจดัทาํเอง

นนั  และแต่งตงัคณะกรรมการตรวจการปฏิบติังานโดยมีคุณสมบติัและหน้าทีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง  เวน้แต่ส่วนราชการทีกาํหนดให้มีเจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ 

 ข้อ  ๑๕  ทวิ  การจดัหาพสัดุตามระเบียบนี  ผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบในแต่ละขนัตอนของการจดัหา  ตอ้ง

ดาํเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ทงันี  โดยคาํนึงถึง

คุณสมบติัและความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน  เวน้แต่กรณีทีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้

ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนี 

 ในการดาํเนินการแต่ละขนัตอน  ผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐานในการดาํเนินการ  

พร้อมทงัตอ้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสงัการในขนัตอนทีสาํคญัไวเ้พือประกอบการพิจารณาดว้ย 

 ข้อ  ๑๕  ตรี  เพือเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรมตามขอ้ ๑๕ ทวิ  ใหผู้เ้สนอ

ราคาหรือผูเ้สนองานทีเป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนัแต่เพียงรายเดียวเท่านัน  มีสิทธิทีจะเสนอ

ราคาหรือเสนองานในการซือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งทีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน

ของทางราชการในแต่ละครัง 

 ใหเ้จา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผู ้

เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่  ก่อนการเปิดซองสอบราคา  ประกวด

ราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  และในกรณีการซือหรือการจา้งทาํพสัดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  

หรือการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ้ ๘๕ และขอ้ ๘๙ ใหเ้จา้หน้าทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติั  

ดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดังกล่าว  ก่อนการเปิดซองขอ้เสนอดา้น

เทคนิค  ซองขอ้เสนอดา้นราคา  หรือซองขอ้เสนอทางการเงิน 
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 ข้อ  ๑๕  จัตวา  ในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี  

วรรคสอง  ใหเ้จา้หน้าทีกาํหนดใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานยืนเอกสารแสดงคุณสมบติัแยกมาต่างหาก  

โดยอยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี 

  (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นนิติบุคคล  ใหย้ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ ัดการ  ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม  และบญัชีรายชือผูถื้อหุ้นรายใหญ่  พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล  

ให้ยืนสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้นั  สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)  สาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (๓)  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานร่วมกนัในฐานะ

เป็นผูร่้วมคา้  ใหย้นืสาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และใน

กรณีทีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิไดถื้อสัญชาติไทย  ก็ใหย้นืสาํเนาหนงัสือเดินทาง  หรือถา้ผู ้

ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยืนเอกสารตามทีระบุไวใ้น (๑) 

  (๔)  เอกสารอืนตามทีส่วนราชการกาํหนด  เช่น  หนงัสือแสดงฐานะทางการเงิน  สาํเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม 

 การยนืเอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหนึง  ใหย้นืพร้อมกบัการยนืซองสอบราคา  ประกวดราคา  

หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  สาํหรับกรณีทีระเบียบนีกาํหนดใหย้นืซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว

ตามขอ้ ๘๗ (๒) ให้ผูเ้สนองานยืนเอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหนึงมาพร้อมกบัการยนืซองดงักล่าวดว้ย 

 เมือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี วรรคสอง

แลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัประกาศรายชือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีมีสิทธิไดรั้บ

การคดัเลือกไวใ้นทีเปิดเผย  ณ  สถานทีทาํการของส่วนราชการโดยพลนั  และถา้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน

อยู ่ ณ  สถานทีทีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ใหเ้จา้หนา้ทีแจง้ใหผู้ ้

เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนนัทราบดว้ย 

 ข้อ  ๑๕  เบญจ  เมือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 

๑๕ ตรี  วรรคสองแลว้  หากปรากฏว่ามีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

ให้เจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายชือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการ

เป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครังนนั  พร้อมทงัแจง้ให้ผูเ้สนอราคาหรือ

ผูเ้สนองานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั 

 ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถกูตดัรายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเพราะเหตุ

เป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  อาจอุทธรณ์คาํสงัดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั  นับแต่

วนัทีไดรั้บแจง้พร้อมทงัแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารทีเกียวขอ้งมาดว้ย 
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 ในกรณีทีมีการยืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ให้ปลดักระทรวงพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์พร้อมทงัแจง้ให้

ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยพลนั  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นทีสุดสาํหรับการเสนอราคาหรือ

เสนองานในการซือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งทีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานในครังนนั  

และให้ส่งคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวให้  กวพ. ทราบดว้ย 

 การยืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา  

ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ทงันี  เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา

ดงักล่าวจะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างยงิ  และในกรณีทีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัคาํ

คดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานทีได้

ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง  ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซอง

สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้

 ข้อ  ๑๕  ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือ  ผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้  

๑๕ ตรี  วรรคสอง  และตามขอ้ ๑๔๕  แลว้  หากปรากฏต่อเจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัก่อนหรือ

ในขณะทีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  ว่ามีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระทาํการ

อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ให้เจ้าหนา้ทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบติัทาํการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวหากเชือไดว่้ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม

ให้เจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายชือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีกระทาํการดงักล่าวทุกราย

ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งทีปรึกษา  หรือการจา้ง

ออกแบบและควบคุมงานในครังนนั  เวน้แต่เจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัจะวินิจฉัยว่า  ผูเ้สนอ

ราคาหรือผูเ้สนองานนัน  เป็นผูที้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็น

ผูริ้เริมให้มีการกระทาํดงักล่าวตามนยัขอ้ ๑๔๕ เบญจ  จะไม่ตดัรายชือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนนัออก

จากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งทีปรึกษา หรือการจ้าง

ออกแบบและควบคุมงานนนัก็ได ้

 ให้นาํความในขอ้ ๑๕ จตัวา  วรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  และผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที

ถกูตดัรายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหนึง  มีสิทธิอุทธรณ์คาํสังของเจา้หนา้ทีที

มีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบติัได ้ ทงันี  ให้นาํความในขอ้ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี  มาใช้

กบัการอุทธรณ์ในกรณีนีโดยอนุโลม  และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพือพิจารณาใหผู้ ้

เสนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถูกตดัรายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหนึง  เป็นผู ้

ทิงงานตามความในหมวด  ๒  ส่วนที  ๘  การลงโทษผูทิ้งงาน 

 ข้อ  ๑๕  สัตต  ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือ

เสนองานแลว้  วา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามทีไดป้ระกาศรายชือไวต้ามขอ้ 

๑๕ จตัวา  วรรคสาม  เป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายอืน    

หรือเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ให้
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หวัหนา้ส่วนราชการมีอาํนาจทีจะตดัรายชือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว

ทุกรายออกจากประกาศรายชือตามขอ้ ๑๕ จตัวา  วรรคสาม  

 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพอืพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถกูตดั

รายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหนึง  เป็นผูทิ้งงานตามความในหมวด  ๒  ส่วน

ที  ๘  การลงโทษผูทิ้งงาน  และในกรณีทีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบ

ราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานทีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยงิ  ให้

ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้

ส่วนท ี ๒ 

การซือการจ้าง 

การใช้พัสดุทีผลติในประเทศและกจิการของคนไทย 

 ข้อ  ๑๖  ให้ส่วนราชการใชพ้สัดุทีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย  ตามหลกัเกณฑด์งันี 

  (๑) หา้มกาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  ซึงอาจมีผลกีดกนัไม่ให้ผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายพสัดุทีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกนัในการเสนอราคากบัทาง

ราชการ 

  (๒ ) ใ น ก ร ณี พัส ดุ ที ต้อ ง ก า ร ซือ หรื อ จ้า ง ทํา   มี ปร ะ ก า ศ กํา ห น ด มา ต ร ฐา น

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแลว้  ใหก้าํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  หรือเพือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ้

  (๓)  ในกรณีพสัดุทีต้องการซือหรือจ้างทํา   ยงัไม่มีประกาศก ําหนดมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  แต่มีผูไ้ดร้ับการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ให้กาํหนด

รายละเอียด  หรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง  ให้สอดคลอ้งกับรายละเอียดหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะตามทีระบุไวใ้นคู่มือผูซื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผูซื้อทีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึน 

  (๔)  ในกรณีทีมีความจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการ

ในการก่อสร้าง   แตกต่างจ ากทีก ําหนด ไว้ใน  (๒ )  หรือ  (๓ )  ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  และเมือไดรั้บหนงัสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทกัทว้งแลว้  ให้

ดาํเนินการซือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนนั  แลว้แต่กรณี 

  (๕)  ในกรณีพัสดุทีต้องการซือหรือจ้างทาํ  เป็นพสัดุทีมีผูไ้ด ้รับใบอนุญาตแสดง

เครืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจาก

โรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตตงัแต่สามรายขึนไป  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุ

ซึงแสดงเครืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพทีทาํในประเทศไทย

เท่านนั 

  ในกรณีพสัดุทีตอ้งการซือหรือจา้งทาํตามวรรคหนึง  เป็นพสัดุทีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดง

เครืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจาก
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โรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตน้อยกว่าสามราย  แต่เป็นพสัดุทีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

แสดงเครืองหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนัโดยมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตงัแต่สามรายขึนไป  

หรือเป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจากโรงงาน  ทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตตงัแต่สามรายขึนไป  ให้

ส่วนราชการระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซึงแสดงเครืองหมายมาตรฐานหรือพสัดุทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บ

การรับรองระบบคุณภาพทีทาํในประเทศไทยและให้ดาํเนินการตาม  (๖) 

  (๖) ในกรณีพสัดุทีตอ้งการซือหรือจา้งทาํ  เป็นพสัดุทีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเครืองหมาย

มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนัตงัแต่สามรายขึนไป  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซึงแสดง

เครืองหมายมาตรฐานทีทาํในประเทศไทยเท่านนั 

  ในกรณีพสัดุทีตอ้งการซือหรือจา้งทาํ  เป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรอง

ระบบคุณภาพตงัแต่สามรายขึนไป  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซึงผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรอง

ระบบคุณภาพทีทาํในประเทศไทยเท่านนั 

  การซือหรือการจ้างในกรณีนีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดง

เครืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ

เสนอราคาสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละหา้  ใหต่้อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุที

แสดงเครืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายทีเสนอราคาตาํสุด  

หากต่อรองราคาแลว้  ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออตัราที กวพ. กาํหนดตาม ขอ้ 

๑๒ (๗)  ให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั 

  (๗) ในกรณีพสัดุทีตอ้งการซือหรือจา้งทาํตาม (๕) หรือ (๖)  เป็นพสัดุทีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

แสดงเครืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุทีผลิตจาก

โรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย   หรือเป็นพสัดุทีมีผูไ้ด้รับใบอนุญาตแสดง

เครืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  โดยมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย  หรือ

เป็นพสัดุทีมีผูผ้ลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผ้ลิตน้อยกว่าสามราย  ใหร้ะบุความ

ตอ้งการเฉพาะพสัดุทีทาํในประเทศไทย 

  การซือหรือการจ้างในกรณีนีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดง

เครืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพหรือมี

ผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดงเครืองหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเ้สนอราคาพสัดุทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรอง

ระบบคุณภาพ  ให้ดาํเนินการต่อรองราคาดงันี 

   (ก)  ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดงเครืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนั

เป็นพสัดุทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายทีเสนอราคาสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้สนอ

ราคารายอืนไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา  ทงันี  ให้เรียกผูเ้สนอราคารายทีเสนอราคาตาํสุดมาต่อรองราคา

ก่อน  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ด  หรือ

อตัราที  กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒(๗)  ให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั  หากต่อรองราคาแลว้ไม่ไดผ้ล  

ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดงเครืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
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รายทีเสนอราคาตาํสุดลาํดบัถดัไปมาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดของผู ้

เสนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ด  หรืออตัราที กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๗)  ใหซื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอ

ราคารายนนั 

   (ข)  หากดาํเนินการตาม  (ก)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุทีแสดง

เครืองหมายมาตรฐาน  หรือผูเ้สนอราคาพสัดุ  ทีผลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายทีเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาที

ลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละห้า  หรืออตัราที กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๗) 

ให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั 

  (๘)  ในกรณีพสัดุทีต้องการซือหรือจ้างทาํมีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไวก้ับ

กระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุทีทาํในประเทศไทย 

  การซือหรือการจา้งในกรณีนีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุทีไดรั้บการ

จดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตาํสุดของผูเ้ข้าแข่งขันรายอืน 

ไม่เกินร้อยละเจ็ด  ให้ต่อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุทีได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว ้กับกระทรวง

อุตสาหกรรมรายทีเสนอราคาตาํสุด  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดไม่เกินร้อยละหา้  

หรืออตัราที กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๗)  ให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั 

  (๙)  การดาํเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถื้อตามทีปรากฏในบญัชีคู่มือผูซื้อหรือใบ

แทรกคู่มือผูซื้อทีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํขึนถึงเดือนก่อนหนา้ทีจะประกาศซือหรือจา้ง 

  ถา้มีผูเ้สนอราคาพสัดุทีอยูร่ะหวา่งขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาต

แสดงเครืองหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบ

รับมาพร้อมกบัใบเสนอราคา  หากพสัดุนนัไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเครืองหมาย

มาตรฐาน  หรือไดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วนัทาํการ   นบัจาก

วนัถดัจากวนัเสนอราคา  แต่ทงันีจะตอ้งก่อนการพิจารณาตดัสินราคาของคณะกรรมการ  ให้ถือเสมือนเป็นผู ้

เสนอราคาพสัดุทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐาน  หรือ

ไดร้ับการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  แลว้แต่กรณี 

  (๑๐) ในกรณีทีไดด้าํเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แลว้  แต่ไม่สามารถซือ

หรือจา้งได ้ ให้ดาํเนินการซือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนนั  แลว้แต่กรณี 

  (๑๑) การซือและการจา้งนอกจากทีกล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แต่ไม่รวมถึง

การจา้งก่อสร้าง  ใหก้าํหนดเงือนไขใหผู้เ้สนอราคาระบุแหล่งกาํเนิดหรือประเทศทีผลิตดว้ย  ในกรณีทีผู ้

เสนอราคาผลิตภณัฑที์มีแหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเป็นกิจการของคนไทย  เสนอราคาสูง

กว่าพสัดุทีมิไดมี้แหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเ้ป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละหา้ของผู ้

เสนอราคารายตาํสุด  ให้ต่อรองราคาของผูเ้สนอราคาพสัดุทีมีแหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็น

กิจการของคนไทยรายทีเสนอถูกตอ้งตามเงือนไขทีกาํหนดซึงมีคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และ
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เสนอราคาตาํสุด  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตาํสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออตัราที กวพ. 

กาํหนด  ตามขอ้ ๑๒ (๗)  ให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั 

  (๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ใหพิ้จารณาราคาทีอยู่ในฐานเดียวกนั  โดยใหพิ้จารณาราคา

รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวน้ภาษี  ตามหลกัเกณฑ์ทีไดป้ระกาศให้ผูเ้สนอราคาทราบ  แลว้แต่

กรณี 

  (๑๓)  ราคาทีซือหรือจ้าง  ใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดสาํหรับวิธีซือหรือวิธีจา้ง 

แต่ละวิธี  เวน้แต่จะเขา้หลกัเกณฑต์าม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

  การซือหรือการจา้ง  ทีดาํเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือซึงไม่สามารถเจรจากบัแหล่ง

เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือเพือกาํหนดเงือนไขตามวรรคหนึงได ้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพสัดุทีผลิตในประเทศ

ไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

  ในกรณีทีพสัดุใดผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ให ้กวพ. มีอาํนาจยกเวน้

การส่งเสริมพสัดุประเภทหรือชนิดดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น 

  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  หรือ

ผูผ้ลิตจากโรงงานทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แต่ละราย  ถา้มีลกัษณะทีเป็นการ

มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มตามนัยของบทนิยาม  “ผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั”  

ใหน้บัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐานหรือผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นหนึงรายเท่านนั 

 ข้อ  ๑๗  ให้ส่วนราชการดงัต่อไปนี  มีหนา้ทีควบคุมดูแลและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามขอ้  ๑๖ 

  (๑)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีหนา้ที 

          (๑.๑)  พิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐาน  คาํขอรับใบอนุญาตทาํ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  และคาํขอจดทะเบียน

ผลิตภณัฑใ์หแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

 ใน ร ะ ห ว่ า ง ที ย ัง พิ จ า ร ณ า คํา ข อ ต าม ว ร ร ค หนึ ง ไ ม่ แ ล้ว เ สร็ จ   ให้ สํ านั ก ง า น มา ต ร ฐ า น

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกใบรับใหแ้ก่ผูย้นืคาํขอเพือใชเ้ป็นหลกัฐานกบัส่วนราชการผูด้าํเนินการซือหรือจา้ง 

           (๑.๒)  จดัทาํบญัชีคู่มือผูซื้อปีละหนึงครัง  และใบแทรกคู่มือผูซื้อระบุรายชือมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมทีประกาศกาํหนดใหม ่ และบญัชีรายชือผลิตภณัฑ์รายใหม่ทีได้ผ่านการพิจารณาตาม 

(๑.๑)  เดือนละหนึงครัง  เผยแพร่แก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทีเรียกชืออยา่งอืน  เป็น

ประจาํ 

           (๑.๓)   ตรวจสอบความจาํเป็นพเิศษของส่วนราชการตามขอ้ ๑๖(๔)  หากเป็นกรณีทีไม่

สมควรใหท้กัทว้ง  มิฉะนนัใหต้อบรับทราบ  ทงันี  ภายในสิบวนัทาํการนบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ 

  (๒)  สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินมีหน้าทีสอดส่องมิใหมี้การหลีกเลียงการปฏิบติัตามขอ้ ๑๖ 

หากพบการหลีกเลียงให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขึนไป  เพือดาํเนินการทางวินยัแก่ผูห้ลีกเลียง  และแจง้ 

ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบทราบ 
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วิธีซือและวิธีจ้าง 

 ข้อ  ๑๘  การซือหรือการจา้งกระทาํได ้ ๖  วธีิ  คือ 

  (๑)  วธีิตกลงราคา 

  (๒)  วธีิสอบราคา 

  (๓)  วธีิประกวดราคา 

(๔)  วิธีพิเศษ 

  (๕)  วิธีกรณีพิเศษ 

  (๖)  วิธีประมลูดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงักาํหนด 

 ข้อ  ๑๙  การซือหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคา  ไดแ้ก่  การซือหรือการจา้งครังหนึงซึงมีราคาไม่เกิน

๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ  ๒๐  การซือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ไดแ้ก่  การซือหรือการจา้งครังหนึงซึงมีราคาเกิน 

๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

 ข้อ  ๒๑  การซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ไดแ้ก่  การซือหรือการจา้งครังหนึงซึงมีราคาเกิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๒๒  การซือหรือการจา้งตามขอ้  ๑๙  และขอ้  ๒๐  ถา้ผูส้งัซือหรือผูส้งัจา้งเห็นสมควรจะสงัให้

กระทาํโดยวิธีทีกาํหนดไวส้าํหรับวงเงินทีสูงกว่ากไ็ด ้

การแบ่งซือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจะซือหรือจา้งในครังเดียวกนัเพือใหว้งเงินตาํกว่าทีกาํหนด

โดยวิธีหนึงวิธีใด  หรือเพือให้อาํนาจสังซือสังจา้งเปลียนไป  จะกระทาํมิได ้

การซือหรือการจา้งซึงดาํเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูส้งัซือหรือผูส้งัจา้งจะสังใหก้ระทาํ

ตามวงเงินทีสัญญาเงินกูห้รือสัญญาเงินช่วยเหลือกาํหนดก็ได ้

 ข้อ  ๒๓  การซือโดยวิธีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซือครังหนึงซึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ใหก้ระทาํได้

เฉพาะกรณีหนึงกรณีใด  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เป็นพสัดุทีจะขายทอดตลาด  โดยส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  

รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหว่างประเทศ  หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

  (๒)  เป็นพสัดุทีตอ้งซือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

(๓)  เป็นพสัดุเพือใชใ้นราชการลบั 

(๔)  เป็นพสัดุทีมีความตอ้งการใชเ้พิมขึนในสถานการณ์ทีจาํเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพือ

ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจาํเป็นตอ้งซือเพิม (Repeat Order) 

(๕)  เป็นพสัดุทีจาํเป็นตอ้งซือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาํเนินการโดยผ่านองคก์าร

ระหว่างประเทศ 
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(๖)  เป็นพสัดุทีโดยลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจาํเป็นตอ้งระบุ

ยห้ีอเป็นการเฉพาะ  ซึงหมายความรวมถึง  อะไหล่  รถประจาํตาํแหน่ง  หรือยารักษาโรคทีไม่ตอ้งจดัซือตาม

ชือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  ตามขอ้  ๖๐   

(๗)  เป็นพสัดุทีเป็นทีดินและหรือสิงก่อสร้างซึงจาํเป็นตอ้งซือเฉพาะแห่ง 

(๘)  เป็นพสัดุทีไดด้าํเนินการซือโดยวิธีอืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 ข้อ  ๒๔   การจา้งโดยวิธีพิเศษ  ไดแ้ก่  การจา้งครังหนึงซึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีหนึงกรณีใด  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เป็นงานทีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ 

  (๒)  เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุทีจาํเป็นตอ้งถอดตรวจ  ใหท้ราบความชาํรุดเสียหายเสียก่อนจึง

จะประมาณค่าซ่อมได  ้ เช่น  งานจา้งซ่อมเครืองจกัร  เครืองมือกล  เครืองยนต์  เครืองไฟฟ้า  หรือเครือง

อิเลก็ทรอนิกส์  เป็นตน้ 

  (๓)  เป็นงานทีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

  (๔)  เป็นงานทีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 

  (๕)  เป็นงานทีจาํเป็นตอ้งการจา้งเพมิในสถานการณ์ทีจาํเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพือ

ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิม (Repeat Order) 

  (๖)  เป็นงานทีไดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 ข้อ  ๒๕  สาํหรับส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะซือหรือ

จา้งโดยวิธีพิเศษกไ็ด ้ โดยให้ติดต่อซือหรือจา้งกบัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนนัโดยตรง 

 ข้อ  ๒๖  การซือหรือการจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได้แก่  การซือหรือการจ้างจากส่วนราชการ  

หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญตัิให้มี

ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดงัต่อไปนี 

  (๑)  เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือทาํงานจา้งนนัเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซื้อหรือจา้ง 

  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดใหซื้อหรือจา้ง  และกรณีนีให้รวมถึงหน่วยงาน

อืนทีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดดว้ย 
 

รายงานขอซือหรือขอจ้าง 

 ข้อ  ๒๗  ก่อนดาํเนินการซือหรือจา้งทุกวธีิ  นอกจากการซือทีดินและหรือสิงก่อสร้างตามขอ้  ๒๘  

ให้เจา้หนา้ทีพสัดุจดัทาํรายงานเสนอหัวหนา้ส่วนราชการตามรายการ  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นทีตอ้งซือหรือจา้ง 

  (๒)  รายละเอียดของพสัดุทีจะซือหรืองานทีจะจา้ง 

  (๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาทีเคยซือหรือจา้งครังหลงัสุด

ภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
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  (๔)  วงเงินทีจะซือหรือจา้งโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงิน

ช่วยเหลือทีจะซือหรือจา้งในครังนนัทงัหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให้ระบุวงเงินทีประมาณว่าจะซือหรือจา้ง

ในครังนนั 

  (๕)  กาํหนดเวลาทีตอ้งการใชพ้สัดุนนั  หรือใหง้านนนัแลว้เสร็จ 

  (๖)  วิธีทีจะซือหรือจา้ง  และเหตุผลทีตอ้งซือหรือจา้งโดยวิธีนนั 

  (๗)  ขอ้เสนออืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตงัคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจาํเป็นในการซือหรือ

จา้ง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

 การซือหรือจา้งโดยวธีิตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  และการซือหรือการจา้งโดยวิธี

พิเศษกรณีเร่งด่วนตามขอ้ ๒๓ (๒)  หรือขอ้ ๒๔ (๓)  ซึงไม่อาจทาํรายงานตามปกติได ้ เจา้หน้าทีพสัดุหรือ

เจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนนัจะทาํรายงานตามวรรคหนึงเฉพาะรายการทีเห็นวา่จาํเป็นก็ได ้

 ข้อ  ๒๘  ก่อนดาํเนินการซือทีดินและหรือสิงก่อสร้าง  ให้เจา้หนา้ทีพสัดุทาํรายงานเสนอต่อหวัหนา้

ส่วนราชการตามรายการดงัต่อไปนี 

  (๑)   เหตุผลและความจาํเป็นทีตอ้งซือ 

  (๒)  รายละเอียดของทีดิน  และหรือสิงก่อสร้างทีตอ้งการซือรวมทงัเนือทีและท้องทีที

ตอ้งการ 

  (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งทีนนั 

  (๔)  ราคาซือขายของทีดิน  และหรือสิงก่อสร้างใกลเ้คียงบริเวณทีจะซือครังหลงัสุด

ประมาณ ๓  ราย 

  (๕)  วงเงินทีจะซือ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู้  หรือเงิน

ช่วยเหลือ  ทีจะซือในครังนนัทงัหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให้ระบุวงเงินทีประมาณว่าจะซือในครังนนั 

  (๖)  วิธีทีจะซือและเหตุผลทีตอ้งซือโดยวิธีนนั 

  (๗)  ขอ้เสนออืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตงัคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจาํเป็นในการซือ  การ

ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

 การซือทีดินและหรือสิงก่อสร้างให้ติดต่อกับเจา้ของโดยตรง   เว ้นแต่การซือทีดินและหรือ

สิงก่อสร้างในต่างประเทศทีจาํเป็นตอ้งติดต่อผา่นนายหน้า  หรือดาํเนินการในทาํนองเดียวกนัตามกฎหมาย

หรือประเพณีนิยมของทอ้งถิน 

 ข้อ  ๒๙  เมือหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบตามรายงานทีเสนอตามขอ้  ๒๗  หรือขอ้  ๒๘  

แลว้  ให้เจา้หนา้ทีพสัดุดาํเนินการตามวิธีการซือหรือการจา้งนนัต่อไปได ้  
 

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเบอืงต้นในการซือและการจ้าง 

 ข้อ  ๓๐  ส่วนราชการใดประสงคจ์ะคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือและการจา้งใหก้ระทาํ

ไดใ้นกรณีทีจาํเป็นตอ้งจาํกดัเฉพาะผูที้มีความสามารถ  โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  ประกาศ

ให้ผูที้สนใจทราบโดยเปิดเผย  พร้อมทงัส่งให้ กวพ. ดว้ย 
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 ในการดาํเนินการคดัเลือก  ใหส่้วนราชการเจา้ของเรืองจดัทาํรายงานเสนอขออนุมติัหัวหนา้ส่วน

ราชการผา่นหัวหนา้เจา้หน้าทีพสัดุพร้อมดว้ยเอกสารคดัเลือกคุณสมบติัเบืองตน้  โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นทีจะตอ้งทาํการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ 

  (๒) ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพสัดุ  หรืองานทีจะตอ้งซือหรือจา้ง 

  (๓)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเข้ารับการคดัเลือก  ซึงเป็นเกณฑค์วามต้องการขนัตาํ  เช่น 

ประสบการณ์และผลงานทีผ่านมา  สมรรถภาพในส่วนทีเกียวข้องกับเจ้าหน้าที   เครืองมือ  และโรงงาน  

ฐานะการเงิน  เป็นตน้ 

  (๔)  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก   

 ข้อ  ๓๑  เมือหวัหนา้ส่วนราชการสังการอนุมติัในขอ้  ๓๐  แลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุจดัทาํประกาศเชิญ

ชวนเพือคดัเลือกคุณสมบติัเบืองตน้ 

 ประกาศเชิญชวน  อย่างน้อยให้แสดงรายการดงัต่อไปนี 

  (๑)  รายละเอียดเฉพาะของทีตอ้งการซือ  หรืองานทีตอ้งการจา้ง 

  (๒)  ประสบการณ์  และผลงานของผูเ้สนอทีมีลกัษณะและประเภทเดียวกนั 

  (๓)  สมรรถภาพ  ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัเจา้หน้าที  เครืองมือ  และโรงงาน 

  (๔)  ฐานะการเงิน 

  (๕)  หลกัเกณฑ์ทวัไปในการพิจารณาคดัเลือก 

  (๖)  สถานทีในการขอรับ  หรือขอซือเอกสารคุณสมบติัเบืองตน้ 

 ในประกาศครังแรก  ใหก้าํหนดสถานที  วนั  เวลารับขอ้เสนอ  ปิดการรับขอ้เสนอ  และเปิดซอง

ขอ้เสนอ  พร้อมทงัประกาศโฆษณาและแจ้งลกัษณะโดยย่อของพสัดุทีตอ้งการซือหรืองานทีตอ้งการจา้ง  

และกาํหนดเวลาให้พอเพียงเพือเปิดโอกาสให้แก่ผูที้สนใจจดัเตรียมขอ้เสนอ  ทงันี  จะตอ้งกระทาํก่อนวนัรับ

ซองขอ้เสนอไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  วนั  โดยประกาศทางวิทยกุระจายเสียงและลงประกาศในหนงัสือพิมพ์  หาก

เห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนันโดยตรงหรือโฆษณาดว้ยวิธีอืน

อีกก็ได ้

 สาํหรับการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการประกวดราคานานาชาติ  ใหป้ระกาศโฆษณาก่อน

วนัรับซองขอ้เสนอไม่น้อยกว่า  ๖๐  วนั  และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงินกูห้รือเงินช่วยเหลืออีก

ดว้ย 

 ข้อ  ๓๒  ใหห้ัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองต้น  

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างนอ้ย  ๔  คน  โดยใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการ

ระดบั  ๕  หรือเทียบเท่าขึนไป  และจะตอ้งมีผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุอย่างนอ้ย  ๑  คน 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้มีหน้าทีพิจารณาคุณสมบติัเบืองตน้ตาม

หลกัเกณฑ์และภายในระยะเวลาทีหัวหนา้ส่วนราชการกาํหนด 
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 ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีได้รับไวท้ังหมดต่อ

หวัหนา้ส่วนราชการผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุเพือพิจารณาประกาศรายชือผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือ

หรือจา้งต่อไป 

 ข้อ  ๓๓  ใหส่้วนราชการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ ์ การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือ

หรือการจา้ง  และตรวจสอบบญัชีรายชือผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ทีไดป้ระกาศไปแลว้อย่างนอ้ยทุกรอบ  ๓  ปี  

โดยปกติใหก้ระทาํภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ  และเมือไดท้บทวนแลว้ใหส่้วนราชการนันแจง้การ

ทบทวนพร้อมทงัส่งหลกัเกณฑ์ทีมีการเปลียนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว  แต่ตอ้งไม่นานเกินกว่า  ๓๐ 

วนั  นบัแต่วนัทีไดมี้การเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 ในกรณีทีส่วนราชการใดมีการขึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้สาํหรับการซือหรือการจา้งไวเ้ป็นการ

ประจาํ  ใหส่้วนราชการนนัเปิดโอกาสใหผู้มี้คุณสมบติัเบืองตน้ทีไดขึ้นบญัชีไวแ้ลว้และประสงคที์จะขอ

เลือนชนั  หรือใหบุ้คคลทีประสงค์จะเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเพือขึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้  มี

สิทธิยนืคาํขอเลือนชนัหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกไดต้ลอดเวลา  โดยให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์

วิธีการคดัเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้  ๓๑  และขอ้  ๓๒  และโดยปกติจะตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

๙๐  วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ครบถว้นแลว้  ถา้ไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้

เสร็จภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  จะตอ้งชีแจงเหตุผลและระยะเวลาทีตอ้งใชต้ามความจาํเป็นใหผู้ย้ืนคาํขอ

ทราบดว้ย 

 ในระหว่างการยนืคาํขอและตรวจพิจารณาคาํขอ  ผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ทียนืคาํขอเลือนชนัหรือผูที้

ยนืคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเพือขึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้  จะใชสิ้ทธิจากการทีตนไดย้นืคาํ

ขอเลือนชนัหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกดงักล่าวในการซือหรือการจา้งทีมีขึนก่อนหรือในระหว่างที

ตนยนืคาํขอเลือนชนัหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกนนัไม่ได ้

 ในกรณีทีส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบญัชีรายชือผูมี้คุณสมบติัเบืองต้นในการซือหรือการจา้ง

เพือดาํเนินการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ตามหลกัเกณฑ์ทีไดมี้การเปลียนแปลงใหม่ตามวรรคหนึง  ให้

ส่วนราชการแจง้ใหผู้มี้คุณสมบติัเบืองตน้ทีอยูใ่นบญัชีรายชือทราบหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูมี้

คุณสมบติัเบืองตน้  ทีไดมี้การเปลียนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วนั 

 ข้อ  ๓๓  ทว ิ ในการซือหรือการจา้งแต่ละครัง  ใหส่้วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ

งานของผูข้ายหรือผูรั้บจา้งประกอบการพิจารณาคดัเลือกของส่วนราชการดว้ย 

 ในกรณีทีส่วนราชการใดมีการขึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้สาํหรับการซือหรือการจา้งไวแ้ลว้  ให้

ส่วนราชการนนัแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทีอยูใ่นบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ดงักล่าวแสดงหลกัฐานถึงขีด

ความสามารถและความพร้อมทีตนมีอยู่ในวนัเสนอราคาตามหลกัเกณฑ์ทีทางราชการกาํหนด  ทงัในดา้น

บุคลากร  เครืองมือ  โรงงาน  และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 
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กรรมการ 

 ข้อ  ๓๔  ในการดาํเนินการซือหรือจา้งแต่ละครัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการขึน  

เพือปฏิบติัการตามระเบียบนี  พร้อมกบักาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี  คือ 

  (๑)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

  (๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

  (๔)  คณะกรรมการจดัซือโดยวิธีพิเศษ 

  (๕)  คณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ 

  (๖)  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

  (๗)  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหวัหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาที

กาํหนด  ถา้มีเหตุทีทาํใหก้ารรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ

จาํเป็น 

 ข้อ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ้  ๓๔  แต่ละคณะใหป้ระกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ

กรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  โดยปกติใหแ้ต่งตงัจากขา้ราชการตงัแต่ระดบั  ๓  หรือเทียบเท่าขึนไป  ในกรณี

จาํเป็นหรือเพือประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตงับุคคลทีมิใช่ขา้ราชการร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได้  ถา้

ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้  ใหห้ัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัข้าราชการทีมีคุณสมบติั

ดงักล่าวขา้งตน้ทาํหน้าทีประธานกรรมการแทน 

 ในกรณีเมือถึงกาํหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา  หรือรับซองประกวดราคาแลว้ประธานกรรมการ

ยงัไม่มาปฏิบติัหนา้ที  ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทาํหน้าทีประธานกรรมการในเวลานนั  

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าทีเฉพาะขอ้ ๔๒ (๑) หรือขอ้ ๔๙  แลว้แต่กรณี  แลว้รายงาน

ประธานกรรมการซึงหัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัเพือดาํเนินการต่อไป 

 ในการซือหรือจา้งครังเดียวกัน  หา้มแต่งตงัผูที้เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  เป็น

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแต่งตงัผูที้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 

 คณะกรรมการทุกคณะ   เว ้นแต่  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา   ควรแต่งตัง

ผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเกียวกบัพสัดุหรืองานจา้งนนั ๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

 สาํหรับการซือหรือจา้งในวงเงินไมเ่กิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตงัขา้ราชการหรือลกูจา้งประจาํคนหนึง

ซึงมิใช่ผูจ้ ัดซือหรือจัดจ้างเป็นผูต้รวจรับพัสดุหรืองานจ้างนัน   โดยให้ปฏิบัติหน้าทีเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งก็ได ้

 ข้อ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ตอ้งมีกรรมการมาพร้อมกนัไม่นอ้ยกว่า

กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึงในการลงมติ 
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 มติของคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานกรรมการออกเสียง

เพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด  เวน้แต่  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ให้

ถือมติเอกฉนัท ์

 กรรมการของคณะใดไม่เห็นดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ  ใหท้าํบนัทึกความเห็นแยง้ไวด้ว้ย 

 ข้อ  ๓๗ ในการจา้งก่อสร้างแต่ละครัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตงัผูค้วบคุมงานทีมีความรู้ความ

ชาํนาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้างจากขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํในสังกดั  หรือขา้ราชการ

หรือลกูจา้งประจาํในสังกดัอืนตามทีไดรั้บความยนิยอมจากหวัหน้าส่วนราชการของผูน้ันแลว้  ในกรณีที

ลกัษณะของงานก่อสร้างมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญหลายดา้น  จะแต่งตงัผูค้วบคุมงานเฉพาะ

ดา้นหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได ้

ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผูอ้อกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ในกรณีจาํเป็นจะตอ้งจา้งทีปรึกษาเป็นผูค้วบคุมงานแทนขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํตามวรรคหนึง  

ใหถื้อปฏิบติัตามหมวด  ๒  ส่วนที  ๓  หรือส่วนที  ๔  แลว้แต่กรณี 

 ข้อ  ๓๘  ในการซือหรือจา้งทาํพสัดุทีมีเทคนิคพิเศษ  และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชียวชาญในการพิจารณา

เป็นการเฉพาะ  ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของหัวหนา้ส่วนราชการทีจะขอทาํความตกลงกบัสาํนักงบประมาณเพือ

ว่าจา้งทีปรึกษามาใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณาในการจดัซือหรือจดัจา้งในขนัตอนหนึงขนัตอนใดได้

ตามความจาํเป็น  โดยให้ดาํเนินการจา้งโดยถือปฏิบติัตามระเบียบนีในส่วนที  ๓ 
 

วิธีตกลงราคา 

 ข้อ  ๓๙  การซือหรือจา้งโดยวิธีตกลงราคา  ให้เจา้หนา้ทีพสัดุติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง

โดยตรง  แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุจดัซือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินทีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วน

ราชการตามขอ้  ๒๙ 

 การซือหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วนทีเกิดขึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

และไม่อาจดาํเนินการตามปกติไดท้นั  ให้เจา้หน้าทีพสัดุหรือเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนนั

ดาํเนินการไปก่อน  แลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหนา้ส่วนราชการและเมือหัวหน้าส่วนราชการให้

ความเห็นชอบแลว้  ให้ถือว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

วิธีสอบราคา 

 ข้อ  ๔๐ ให้เจา้หนา้ทีพสัดุจดัทาํเอกสารสอบราคา  โดยอยา่งน้อยให้แสดงรายการดงัต่อไปนี 

  (๑)  คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีตอ้งการซือและจาํนวนทีตอ้งการ  หรือแบบรูปรายการ

ละเอียดและปริมาณงานทีตอ้งการจา้ง 

  ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งดสูถานที  หรือชีแจงรายละเอียดเพิมเติมประกอบตามวรรคหนึง  ให้

กาํหนดสถานที  วนั  เวลาทีนดัหมายไวด้ว้ย 
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  (๒)  คุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคาซึงจะตอ้งมีอาชีพขายหรือรับจา้งตาม (๑) โดยให้ผูเ้สนอ

ราคาแสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 

  (๓)  ในกรณีจาํเป็นให้ระบุผูเ้ขา้เสนอราคา  ส่งตวัอย่างแคตตาล๊อก  หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดไปพร้อมกบัใบเสนอราคา 

  (๔)  ถา้จาํเป็นตอ้งมีการตรวจทดลอง  ให้กาํหนดจาํนวนตวัอย่างใหพ้อแก่การตรวจทดลอง

และเหลือไวส้าํหรับการทาํสญัญาดว้ย  ทงันี ให้มีขอ้กาํหนดไวด้ว้ยว่าทางราชการไม่รับผดิชอบในความ

เสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนจากการทดสอบตวัอยา่งนนั 

  (๕)  สถานทีติดต่อเกียวกบัแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีทีมีการขายใหร้ะบุราคาขายไว ้

ดว้ย 

  (๖)  ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทงัสินและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 

(ถา้ทาํได)้ พร้อมทงัระบุหลกัเกณฑ์โดยชดัเจนว่า  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ  

ในกรณีทีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 

  (๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยกาํหนดไวด้ว้ยว่าในการเสนอราคาใหล้งราคารวมทงัสินเป็น

ตวัเลขและตอ้งมีตวัหนงัสือกาํกบั  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั  ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั 

  ในการสอบราคาจา้งก่อสร้าง  ให้กาํหนดแบบบญัชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ

ลกัษณะและประเภทของงาน  เพือให้ผูเ้ขา้เสนอราคากรอกปริมาณวสัดุและราคาดว้ย 

  (๘)  กาํหนดระยะเวลายืนราคาเท่าทีจาํเป็นต่อทางราชการและมีเงือนไขดว้ยว่าซองเสนอ

ราคาทียนืต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว้  จะถอนคืนมิได ้

  (๙)  กาํหนดสถานทีส่งมอบพสัดุ  และวนัส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซือ)  หรือ

กาํหนดวนัทีจะเริมทาํงานและวนัแลว้เสร็จโดยประมาณ (สาํหรับการจา้ง) 

  (๑๐) กาํหนดสถานที  วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 

  (๑๑) ขอ้กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาผนึกซองราคาใหเ้รียบร้อยก่อนยืนต่อทางราชการ  จ่าหน้า

ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซือการจา้งครังนนั  และส่งถึงส่วนราชการก่อนวนัเปิดซอง  โดย

ให้ส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมจดัทาํบญัชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกบัซองราคาดว้ย 

  สาํหรับกรณีทีจะให้มีการยืนซองทางไปรษณียไ์ดใ้ห้กาํหนดวิธีการปฏิบติัไวใ้ห้ชดัเจนดว้ย 

  (๑๒) กาํหนดเงือนไขในการสงวนสิทธิทีจะถือว่า  ผูที้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัทาง

ราชการ  เป็นผูทิ้งงาน 

  (๑๓) ข้อกําหนดว่าผูเ้ข ้าเสนอราคาทีไดรั้บการคัดเลือกให้ไปทาํสัญญา  จะต้องวาง

หลกัประกนัสัญญาตามชนิดและอตัราในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ ๑๔๒ 

  (๑๔) ร่างสัญญา  รวมทงัการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  เงือนไข  การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถา้มี) 

และอตัราค่าปรับ 

  (๑๕) ขอ้สงวนสิทธิว่า  ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาทีเป็นผูทิ้งงานของทาง

ราชการ  และส่วนราชการทรงไวซึ้งสิทธิทีจะงดซือหรือจา้ง  หรือเลือกซือหรือจา้งโดยไม่จาํตอ้งซือหรือจา้ง
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จากผูเ้สนอราคาตาํสุดเสมอไป  รวมทงัจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็น

ผูทิ้งงาน  หากมีเหตุทีเชือไดว่้าการเสนอราคากระทาํไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

 ข้อ  ๔๑  การซือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ให้ดาํเนินการดงันี 

  (๑)  ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า  ๑๐  วนั  สาํหรับการสอบราคาในประเทศ

หรือไม่นอ้ยกวา่  ๔๕  วนั  สาํหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา

และเอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนนัโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนให้

มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ กบัใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีทาํการของส่วนราชการนนั 

  (๒)  ในการยืนซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาการซือหรือการจา้งครังนนั  และส่งถึงส่วนราชการผูด้าํเนินการสอบราคาก่อนวนัเปิดซอง

สอบราคา  โดยยนืโดยตรงต่อส่วนราชการ  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  ในกรณีทีส่วนราชการกาํหนดให้

กระทาํได ้

  (๓)  ใหเ้จา้หนา้ทีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนัและเวลาทีรับซอง  ในกรณีทีผูเ้สนอราคา

มายนืซองโดยตรงใหอ้อกใบรับใหแ้ก่ผูย้นืซอง  สาํหรับกรณีทีเป็นการยืนซองทางไปรษณีย ์ ให้ถือวนัและเวลา

ทีส่วนราชการนนัลงรับจากไปรษณียเ์ป็นเวลารับซอง  และให้ส่งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุทนัที 

  (๔)  ใหห้ัวหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมือถึง

กาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้  ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทงัรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา  เพอืดาํเนินการต่อไป 

 ข้อ  ๔๒   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหนา้ทีดงันี 

  (๑)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของ

ผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผย  ตามวนั  เวลา  และสถานทีทีกาํหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชี

ของผูเ้สนอราคาทุกราย  แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือชือกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ

เสนอราคาทุกแผน่ 

  (๒)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ

รายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาทีถกูตอ้งตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา 

  (๓)  พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาทีถูกตอ้งตาม  (๒)  ทีมีคุณภาพและ

คุณสมบติัเป็นประโยชนต่์อทางราชการ  และเสนอใหซื้อหรือจา้งจากรายทีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซึงเสนอราคาตาํสุด 

  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาตาํสุดดงักล่าวไมย่อมเขา้ทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการในเวลา

ทีกาํหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาตาํรายถดัไปตามลาํดบั 

  ถา้มีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคาใหม่

พร้อมกนัดว้ยวิธียนืซองเสนอราคา 

  ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรซือหรือจา้งสูงกว่าวงเงิน

ทีจะซือหรือจา้ง  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามขอ้  ๔๓   
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  (๔)  ในกรณีทีมีผูเ้สนอราคาถกูตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเงือนไขทีกาํหนดไวใ้น

เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดาํเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

  (๕)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีไดรั้บไว้

ทงัหมดต่อหัวหนา้ส่วนราชการเพือสังการโดยเสนอผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 ข้อ  ๔๓  การซือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาทีปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีคณะกรรมการ

เห็นสมควรซือหรือจา้งยงัสูงกว่าวงเงินทีจะซือหรือจา้งตามขอ้ ๒๗ (๔)  หรือขอ้ ๒๘ (๕)  แลว้แต่กรณี  ให้

คณะกรรมการดาํเนินการตามลาํดบั  ดงันี 

  (๑)  เรียกผูเ้สนอราคารายนนัมาต่อรองราคาให้ตาํสุดเท่าทีจะทาํได ้ หากผูเ้สนอราคารายนนั

ยอมลดราคาแลว้  ราคาทีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินทีจะซือหรือจา้ง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสูงกว่านนัไม่เกิน

ร้อยละสิบของวงเงินทีจะซือหรือจา้ง  หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนทีสูงกวา่วงเงินทีจะ

ซือหรือจา้งนนัไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจะซือหรือจา้ง  ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเหมาะสม  ก็

ให้เสนอซือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนนั 

  (๒)  ถา้ดาํเนินการตาม  (๑)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้เรียกผูเ้สนอราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร

ซือหรือจา้งทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกนั  ด้วยวิธียนืซองเสนอราคาภายในกาํหนดระยะเวลาอนั

สมควร  หากรายใดไม่มายืนซอง  ใหถื้อวา่รายนนัยนืราคาตามทีเสนอไวเ้ดิม  หากผูเ้สนอราคาตาํสุดในการ

ต่อรองราคาครังนีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินทีจะซือหรือจา้ง  หรือสูงกว่า  แต่ส่วนทีสูงกวา่นนัไม่เกินร้อยละ

สิบของวงเงินทีจะซือหรือจา้ง  ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเหมาะสม  ก็ใหเ้สนอซือหรือจา้งจากผูเ้สนอ

ราคารายนนั 

  (๓)  ถา้ดาํเนินการตาม  (๒)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพือ

ประกอบการใชดุ้ลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจาํนวน  หรือลดเนืองาน  หรือขอเงินเพิมเติม  หรือยกเลิก

การสอบราคาเพือดาํเนินการสอบราคาใหม่ 
 

วิธีประกวดราคา 

 ข้อ  ๔๔  ให้เจา้หนา้ทีพสัดุจดัทาํเอกสารประกวดราคา  ตามตวัอย่างที กวพ. กาํหนดหรือตามแบบที

ผ่านการตรวจพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุดแลว้ 

 การจดัทาํเอกสารประกวดราคารายใดจาํเป็นต้องมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากที กวพ. 

กาํหนดหรือแบบทีผ่านการตรวจพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุด  โดยมีสาระสาํคญัตามทีกาํหนดไวใ้น

ตวัอยา่งหรือแบบดงักล่าว  และไม่ทาํใหท้างราชการเสียเปรียบก็ให้กระทาํได ้ เวน้แต่หวัหน้าส่วนราชการ

เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานกังานอยัการ

สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จดัทาํเป็นประกาศ  และมีสาระสาํคญัดงันี 

  (๑)  รายการพสัดุทีตอ้งการซือ  หรืองานทีตอ้งการจา้ง 

  (๒)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคา 
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  (๓)  กาํหนดวนั  เวลา  รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 

  (๔)  สถานทีและระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ

เอกสาร 

  (๕)  แหล่งเงินกูแ้ละประเทศผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 

 ข้อ  ๔๕  การซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพสัดุมีหน้าทีรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลและจดัทาํหลกัฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาทีกาํหนด  

โดยให้เจา้หนา้ทีพสัดุดาํเนินการดงันี 

  (๑)  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  ณ  ทีทาํการของส่วนราชการนัน  การปิด

ประกาศดงักล่าว  ใหก้ระทาํในตูปิ้ดประกาศทีมีกุญแจปิดตลอดเวลา  โดยผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศ

ออกจากตูปิ้ดประกาศจะตอ้งจดัทาํหลกัฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก   เป็นหนงัสือมีพยาน

บุคคลรับรอง  ทงันี  ผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศออก  จะตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนั  และจะตอ้งมิใช่บุคคล

ทีเป็นพยานในแต่ละกรณีดว้ย 

  (๒)  ส่งไปประกาศทางวิทยกุระจายเสียง  และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ ์

  (๓)  ส่งให้กรมประชาสัมพนัธ์  และองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  เพือเผยแพร่ 

  (๔)  ส่งไปเผยแพร่ทีศูนยร์วมข่าวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหส่้งเอกสารประกวด

ราคาไปพร้อมกนัดว้ย 

  (๕)  ส่งใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  

โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกนัดว้ย 

 นอกจากการดาํเนินการตามวรรคหนึง  หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้ง

ทาํงานนนัโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอืนอีกดว้ยก็ได ้

 การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง  หากจัดส่งทางไปรษณียใ์ห้จัดส่งโดยใชบ้ริการ

ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  เวน้แต่ทอ้งทีใดไม่มีบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  จึงให้จ ัดส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน 

 การดาํเนินการตามวรรคหนึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหก้ระทาํก่อนการใหห้รือการขายเอกสาร

ประกวดราคาไม่นอ้ยกว่า  ๗  วนัทาํการ 

 สาํหรับการซือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ  ให้ส่วนราชการถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ของแหล่งเงินกูห้รือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 

 ข้อ  ๔๖  การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมทงัเอกสารทีเกียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะหรือ

รายละเอียด  ใหก้ระทาํ ณ สถานทีทีสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม  และจะต้อง

จดัเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใ้ห้มากพอสาํหรับความตอ้งการของผูม้าขอรับหรือขอซือทีมีอาชีพขายหรือ

รับจา้งทาํงานนนั  รายละ ๑ ชุด  โดยไม่มีเงือนไขอืนใดในการให้หรือการขาย 
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 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาตอ้งกระทาํไม่นอ้ยกว่า  ๗  วนัทาํการ  และจะต้องมี

ช่วงเวลาสาํหรับการคาํนวณราคาของผูป้ระสงค์จะเขา้เสนอราคาหลงัปิดการใหห้รือการขายเอกสารประกวด

ราคาจนถึงก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่นอ้ยกว่า  ๗  วนัทาํการ  หรือไม่น้อยกว่าจาํนวนวนัทีมากกว่านนั

ตามที กวพ. กาํหนดโดยคาํนึงถึงขนาด  ปริมาณ  และลกัษณะของพสัดุทีจะซือหรือจา้ง 

 ในกรณีทีมีการขาย  ใหก้าํหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายทีทางราชการตอ้งเสียไปในการจดัทาํ

สาํเนาเอกสารประกวดราคานนั 

 ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาครังนันและมีการประกวดราคาใหม่  ให้ผูรั้บหรือซือเอกสาร

ประกวดราคาในการประกวดราคาครังก่อน  มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคานนัหรือไดรั้บเอกสารประกวด

ราคาใหม่  โดยไม่ตอ้งเสียค่าซือเอกสารประกวดราคาอีก 

 ข้อ  ๔๗  ในกรณีการซือหรือการจา้งใดมีรายละเอียดทีมีความซบัซอ้น  หรือมีความจาํเป็นโดยสภาพ

ของการซือหรือการจา้งทีจะตอ้งมีการชีแจงรายละเอียดหรือการชีสถานที  ใหส่้วนราชการกาํหนดวนั  เวลา  

และสถานทีในการชีแจงรายละเอียดหรือการชีสถานทีในประกาศประกวดราคา 

 ก่อนวนัปิดการรับซองประกวดราคา  หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจาํเป็นทีจะต้องกาํหนด

รายละเอียดเพิมเติมหรือมีการชีสถานทีอนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะทีเป็นสาระสําคัญซึงมิได้กาํหนด

ไวใ้นเอกสารประกวดราคาตงัแต่ตน้  ให้ส่วนราชการจดัทาํเป็นเอกสารประกวดราคาเพิมเติมและให้ระบุ  วนั  

เวลา  และสถานทีในการชีแจงรายละเอียดหรือการชีสถานทีไวด้ว้ย  และให้ดาํเนินการตามขอ้ ๔๕ วรรค

หนึง  โดยอนุโลม  รวมทงัใหแ้จง้เป็นหนังสือให้ผูที้ไดรั้บหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกราย

ทราบโดยมิชกัชา้ 

 การชีแจงรายละเอียดหรือการชีสถานทีตามวรรคหนึงหรือวรรคสอง  ใหเ้จา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบจดัทาํ

บนัทึกการชีแจงรายละเอียดหรือการชีสถานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกครงั 

 ถา้มีการดาํเนินการตามวรรคสอง  ใหส่้วนราชการพิจารณาเลือนวนั  เวลา  รับซอง  การปิดการรับ

ซอง  และการเปิดซองประกวดราคา  ตามความจาํเป็นแก่กรณีดว้ย 

 ข้อ  ๔๘  นอกจากกรณีทีกาํหนดไวต้ามขอ้  ๔๗  เมือถึงกาํหนดวนัรับซองประกวดราคา  หา้มมิให้

ร่นหรือเลือน  หรือเปลียนแปลงกาํหนดเวลารับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 

 การรับซองทางไปรษณียจ์ะกระทาํมิได ้ เวน้แต่การประกวดราคานานาชาติซึงกาํหนดใหมี้การยืน

ซองทางไปรษณียไ์ด ้ โดยให้ถือปฏิบติัตามขอ้ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๔๙  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหนา้ทีดงันี 

  (๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  ลงชือกาํกบัซองกบับนัทึก

ไวที้หนา้ซองว่าเป็นของผูใ้ด 

  (๒)  ตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกับเจ้าหน้าทีการเงินและให้เจ ้าหน้าทีการเงินออกใบ

รับใหแ้ก่ผูย้ืนซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  หากไม่ถูกตอ้งให้หมายเหตุในใบรับและบนัทึกในรายงานดว้ย  กรณี

หลกัประกันซองเป็นหนังสือคําประกัน  ให้ส่งสาํเนาหนังสือคาํประกันให้ธนาคาร  บรรษัท  เงินทุน
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหนงัสือคาํประกนั  ทราบ

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับดว้ย 

  (๓)  รับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพร้อมทงัพสัดุ

ตวัอยา่ง  แคตตาลอ็ก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถา้มี)  หากไม่ถูกตอ้งให้บนัทึกในรายงานไวด้ว้ย 

  (๔)  เมือพน้กาํหนดเวลารับซองแลว้  ห้ามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  

ตามเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวน้แต่กรณีตามขอ้ ๑๖ (๙)  

  (๕)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 

ของผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานทีทีกาํหนด  และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ

กาํกบัไวใ้นใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

  ในกรณีทีมีการยืนซองขอ้เสนอทางเทคนิคและขอ้เสนออืน ๆ แยกจากซองขอ้เสนอดา้น

ราคาซึงต้องพิจารณาทางเทคนิคและอืน ๆ ก่อน  ตามเงือนไขทีได้ก ําหนดไว้ตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖ 

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบติัหน้าทีตามวรรคหนึงโดยให้เป็นหน้าทีของ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทีจะตอ้งดาํเนินการต่อไป 

  (๖)  ส่งมอบใบเสนอราคาทงัหมด  และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมดว้ยบนัทึกรายงาน

การดาํเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทนัทีในวนัเดียวกนั 

 ข้อ  ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบราคา  เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  พสัดุตวัอย่าง  

แคตตาลอ็ก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาทีถกูตอ้งตามเงือนไขในเอกสาร

ประกวดราคา 

  ในกรณีทีผูเ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสาร

ประกวดราคาในส่วนทีมิใช่สาระสาํคญั  และความแตกต่างนนัไม่มีผลทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู ้

เสนอราคารายอืนหรือเป็นการผดิพลาดเลก็นอ้ย  ใหพิ้จารณาผอ่นปรนใหผู้เ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตัดผูเ้ขา้

ประกวดราคารายนนัออก 

  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ไดแ้ต่จะให้

ผูเ้สนอราคารายใดเปลียนแปลงสาระสําคญัทีเสนอไวแ้ลว้มิได ้

  (๒)  พิจารณาคดัเลือกสิงของ  หรืองานจา้ง  หรือคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาทีตรวจสอบ

แลว้ตาม (๑) ซึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  แลว้เสนอให้ซือหรือจา้งจากผูเ้สนอ

ราคารายทีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซึงเสนอราคาตาํสุด 

  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาตาํสุดดงักล่าวไม่ยอมเขา้ทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการใน

เวลาทีกาํหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาตาํรายถดัไปตามลาํดบั 

  ถา้มีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดงักล่าวมาขอใหเ้สนอราคาใหม่

พร้อมกนั  ดว้ยวิธียนืซองเสนอราคา 
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  ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรซือหรือจา้งสูงกว่าวงเงิน

ทีจะซือหรือจา้ง  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาํเนินการตามขอ้  ๔๓  โดยอนุโลม 

  (๓)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และ ความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีไดรั้บไว้

ทงัหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 ข้อ  ๕๑  เมือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพิ้จารณาตามขอ้ ๕๐(๑) แลว้ปรากฏว่า  

มีผูเ้สนอราคารายเดียวหรือมีผูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเงือนไขทีกาํหนด

ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครัง

นนั  แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจะดาํเนินการต่อไปโดยไม่

ตอ้งยกเลิกการประกวดราคา  ก็ให้ดาํเนินการตามขอ้ ๕๐(๒) โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๕๒  ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา  หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือนไขที

กาํหนด  ให้เสนอหวัหนา้ส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครังนัน  เพือดาํเนินการประกวดราคาใหม่  

หากหวัหน้าส่วนราชการเห็นว่า  การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี  จะสังให้ดาํเนินการซือหรือจา้งโดยวิธี

พิเศษตามขอ้ ๒๓ (๘)  หรือขอ้ ๒๔ (๖)  แลว้แต่กรณีก็ได ้

 ข้อ  ๕๓  หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้าํสญัญาหรือตกลงซือหรือจา้งกบัผูเ้สนอราคา

รายใด  ถา้มีความจาํเป็นเพอืประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุใหต้อ้งเปลียนแปลงสาระสาํคญัในรายการ

ละเอียด  หรือเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซึงทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้ขา้

เสนอราคาดว้ยกนั  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครังนนั 

 ข้อ  ๕๔  การซือหรือการจา้งทีมีลกัษณะจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงเทคโนโลยีของพสัดุและหรือ

ขอ้กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคา  ซึงอาจจะมีขอ้เสนอทีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหมี้ปัญหาใน

การพิจารณาตดัสิน  และเพือขจดัปัญหาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งให้มีการปรับปรุงขอ้เสนอให้ครบถว้นและเป็นไป

ตามความตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา  หรือการซือหรือการจา้งแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที

คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัให้ดาํเนินการได้  ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการประกวดราคาทวัไป  เวน้แต่การ

กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายนืซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 

  (๑)  ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออืน ๆ 

  (๒)  ซองขอ้เสนอดา้นราคา 

  (๓)  ซองขอ้เสนอทางการเงินตามขอ้ ๕๖ (ถา้มี) 

 ทงันี  ใหก้าํหนดวิธีการ  ขนัตอน  และหลกัเกณฑ์การพิจารณาไวเ้ป็นเงือนไขในเอกสารประกวด

ราคาดว้ย 

 ข้อ  ๕๕  เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๕๔ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาํหนา้ทีเปิด

ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ ๔๙ (๕) 

และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๕๐ ในส่วนทีไม่ขดักบัการดาํเนินการ

ดงัต่อไปนี 
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  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนออืนของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกราย  และคดัเลือก

เฉพาะรายทีเสนอไดต้รงหรือใกลเ้คียงตามมาตรฐานความตอ้งการของส่วนราชการมากทีสุด  ในกรณีจาํเป็น

จะเรียกผูเ้สนอราคามาชีแจงในรายละเอียดขอ้เสนอเป็นการเพิมเติมขอ้หนึงขอ้ใดก็ได ้

  (๒)  เปิดซองราคาเฉพาะรายทีไดผ่้านการพิจารณาคดัเลือกตาม (๑) แลว้  สาํหรับรายทีไม่

ผ่านการพิจารณา  ให้ส่งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคา  และซองขอ้เสนอทางการเงิน (ถา้มี) โดยไม่เปิดซอง 

 ในการพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนอทางการเงิน  ในกรณีนี  ใหส่้วนราชการแต่งตงั

ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิค  และผูเ้ชียวชาญดา้นการเงินทีเกียวขอ้งกบัการซือหรือการจา้งอยา่งน้อยดา้นละ ๑ 

คน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึงดว้ย 

 ข้อ  ๕๖  การซือหรือการจ้างทีเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าเสนอราคายนืข้อเสนอทางการเงินมาดว้ยให้

กาํหนดให้ผูเ้สนอราคายืนซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก   และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงิน

พร้อมกบัการเปิดซองราคาตามขอ้ ๕๕ (๒)  เพอืทาํการประเมินเปรียบเทียบต่อไป  ทงันี  ใหก้าํหนดวิธีการ 

ขนัตอน  และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นเงือนไขในเอกสารการประกวดราคาดว้ย 
 

วิธีพเิศษ 

 ข้อ  ๕๗  การซือโดยวธีิพิเศษ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการจดัซือโดยวิธีพิเศษขึน

เพือดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (๑)  ในกรณีเป็นพสัดุจะขายทอดตลาด  ให้ดาํเนินการซือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 

  (๒) ในกรณีเป็นพสัดุทีตอ้งซือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่ราชการ  ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพ

ขายพสัดุนันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาทีเสนอนันยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาที

คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

  (๓)  ในกรณีเป็นพสัดุทีใชร้าชการลบั  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั (๒)  

  (๔)  ในกรณีทีเป็นพสัดุทีไดซื้อไวแ้ลว้  แต่มีความจาํเป็นตอ้งใช้เพิมในสถานการณ์ทีจาํเป็น  

หรือเร่งด่วน  หรือเพือประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากบัผูข้ายรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซึงยงัไม่ 

สินสุดระยะเวลาการส่งมอบ   เพือขอให้มีการขายพสัดุตามรายละเอียดและราคาทีตาํกว่า  หรือราคาเดิม   

ภายใตเ้งือนไขทีดีกว่าหรือเงือนไขเดิม  โดยคาํนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือใหบ้งัเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดทีส่วนราชการจะไดร้ับ 

  (๕) ในกรณีเป็นพสัดุทีจาํเป็นต้องซือโดยตรงจากต่างประเทศ  ให้เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการเพือติดต่อสังซือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน 

เอกอคัรราชทูตหรือส่วนราชการอืนในต่างประเทศ  ช่วยสืบราคา  คุณภาพ  ตลอดจนรายละเอียด  ส่วนการ

ซือโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศใหติ้ดต่อกบัสาํนักงานขององคก์ารระหว่างประเทศทีมีอยู่ในประเทศ

โดยตรง  เวน้แต่กรณีทีไม่มีสาํนกังานในประเทศ  ให้ติดต่อกบัสาํนกังานในต่างประเทศได ้
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  (๖)  ในกรณีเป็นพสัดุทีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจาํเป็นตอ้ง

ระบุยหีอ้เป็นการเฉพาะ  ใหเ้ชิญผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายพสัดุนนัโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที

เสนอนันยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

  (๗)  ในกรณีพสัดุทีเป็นทีดินและหรือสิงก่อสร้าง  ซึงจาํเป็นตอ้งซือเฉพาะแห่ง  ใหเ้ชิญ

เจา้ของทีดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาทีเสนอนันยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาที

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

  สาํหรับการจดัซือทีดินและหรือสิงก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจําเป็นจะติดต่อกับ

นายหนา้  หรือดาํเนินการในทาํนองเดียวกนัตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทอ้งถิน  แทนเจา้ของทีดินกไ็ด ้

  (๘)  ในกรณีเป็นพสัดุทีไดด้าํเนินการซือโดยวิธีอืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพ

ขายพสัดุนนัโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นว่า

ผูเ้สนอราคารายทีเห็นสมควรซือเสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

 ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีได้รับไวท้ังหมดต่อ

หัวหนา้ส่วนราชการเพือสังการ  โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุ 

 ข้อ  ๕๘ การจา้งโดยวิธีพิเศษ  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษขึน

เพือดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (๑)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงาน

นันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาทีเสนอนันยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถิน  หรือราคาทีประมาณได ้ 

หรือราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

  (๒)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๕) ให้เจรจากบัผูรั้บจา้งรายเดิมตามสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงซึงยงัไม่สินสุดระยะเวลาการส่งมอบเพือขอใหมี้การจา้งตามรายละเอียด  และราคาทีตาํกว่าหรือ

ราคาเดิม  โดยคาํนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี)  เพือใหบ้งัเกิดผลประโยชน์สูงสุดทีส่วนราชการ

จะไดรั้บ 

  (๓)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพสัดุทีไดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอืนแลว้

ไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานนันโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือ

ประกวดราคาซึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นว่าผูเ้สนอราคารายทีเห็นสมควรจา้งเสนอราคาสูงกว่าราคาใน

ทอ้งถิน  หรือราคาทีประมาณได ้ หรือราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทาํได ้

 ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีได้รับไวท้ังหมดต่อ

หัวหนา้ส่วนราชการเพือสังการ  โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุ 
 

วิธกีรณพีิเศษ 

 ข้อ  ๕๙  การดาํเนินการซือหรือจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้หัวหน้าส่วนราชการสังซือหรือสงัจา้งจาก

ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งตามขอ้ ๒๖ ไดโ้ดยตรงเวน้แต่การซือหรือการจา้งครังหนึงซึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุจดัซือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินทีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหน้าส่วนราชการตาม 

ขอ้ ๒๙  
 

การจดัซือยาและเวชภัณฑ์ 

 ข้อ  ๖๐  การซือยาของส่วนราชการ  ใหจ้ดัซือตามชือสามญั (GENERIC NAME) ในบญัชียาหลกั

แห่งชาติตามทีคณะกรรมการแห่งชาติทางดา้นยากาํหนด  โดยให้ใชเ้งินงบประมาณจดัซือยาดงักล่าวไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ  ๖๐  เวน้แต่ส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ใหใ้ชเ้งินงบประมาณจดัซือยาดังกล่าว

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐  

 ข้อ  ๖๑  การซือยา  และเวชภณัฑ์ทีมิใช่ยา  เช่น  ผา้ก๊อส  สาํลี  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  เฝือก  วสัดุ

ทนัตกรรม  ฟิลม์เอกซเรย ์ และเภสัชเคมีภณัฑ ์ ซึงองค์การเภสัชกรรมไดผ้ลิตออกจาํหน่ายแลว้  ให้จดัซือจาก

องค์การเภสัชกรรม  นอกจากส่วนราชการในสงักดักระทรวงกลาโหมให้จดัซือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  

ส่วนกรมตาํรวจจะซือจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได ้ โดยใหด้าํเนินการดว้ยวิธี

กรณีพิเศษ  แต่ทงันีราคายาทีองค์การเภสชักรรมหรือโรงงานเภสชักรรมทหารจาํหน่ายตอ้งไม่สูงกว่าราคา

กลางของยาชือสามญัเดียวกนัทีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดเกินร้อยละ  ๓ 

 ข้อ  ๖๒  การซือยาตามชือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑ์ทีมิใช่ยา  ซึงองค์การเภสชั

กรรมมิไดเ้ป็นผูผ้ลิตแต่มีจาํหน่าย  ส่วนราชการจะจดัซือจากองคก์ารเภสัชกรรม  หรือผูข้าย  หรือผูผ้ลิตราย

ใดก็ได ้ ภายใตห้ลกัเกณฑ์  ดงันี 

  (๑)  การจดัซือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ใหส่้วนราชการแจง้ใหอ้งค์การเภสชั

กรรมทราบดว้ยทุกครัง  และถา้ผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคา

เท่ากนัหรือตาํกว่าผูเ้สนอราคารายอืน  ให้ส่วนราชการซือจากองคก์ารเภสัชกรรม 

  (๒)  การจดัซือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ใหซื้อในราคาทีไม่สูงกว่าราคากลาง  ที

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

 ข้อ  ๖๓  ในกรณีทีมีกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดให้ความสนับสนุนให้ซือยาและ

เวชภณัฑที์มิใช่ยาจากหน่วยงานใด  ก็ให้ส่วนราชการจดัซือยา  หรือเวชภณัฑที์มิใช่ยาจากหน่วยงานดงักล่าว

ได ้ โดยวิธีกรณีพิเศษดว้ย 

 ข้อ  ๖๔  ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าทีแจ้งเวียนบญัชียาหลกัแห่งชาติตามทีคณะกรรมการ

แห่งชาติทางดา้นยากาํหนด  พร้อมทงัราคากลางของยาดงักล่าว  และเวชภณัฑที์มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

ทราบ  กบัใหอ้งค์การเภสัชกรรมแจง้รายการยาตามบัญชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑ์ทีมิใช่ยาทีองค์การ

เภสัชกรรมผลิตไดห้รือมีจาํหน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบดว้ย 
 

อาํนาจในการสังซือหรือสังจ้าง 

 ข้อ  ๖๕  การสังซือหรือสังจา้งครังหนึง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  ใหเ้ป็นอาํนาจของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งและภายในวงเงิน  ดงัต่อไปนี 
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  (๑)  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สังกดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ข้อ  ๖๖  การสังซือหรือสงัจา้งโดยวิธีพิเศษครังหนึง  ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายใน

วงเงิน  ดงัต่อไปนี 

  (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  การสังซือหรือสังจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหห้วัหน้าส่วนราชการสังซือหรือสังจา้งโดยไม่

จาํกดัวงเงิน 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ข้อ  ๖๘  การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่

หวัหนา้ส่วนราชการเห็นว่ามีความจาํเป็นจะตอ้งจ่าย  และมีการกาํหนดเงือนไขไวก่้อนการทาํสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง  ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (๑)  การซือหรือการจา้งจากส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  หรือ

รัฐวิสาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซือหรือราคาจา้ง 

  (๒)  การซือพสัดุจากสถาบนัของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอืนในต่างประเทศ

ซึงตอ้งดาํเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซือเครืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพสัดุอืนที กวพ. 

กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๘)  ซึงจาํเป็นตอ้งซือจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ  ใหจ่้ายได้

ตามทีตกลงกบัสถาบนัของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเงือนไขทีผูข้ายกาํหนด  แลว้แต่กรณี 

  (๓)  การบอกรับวารสารหรือการสังจองหนงัสือ  หรือการจดัซือฐานขอ้มลูสาํเร็จรูป (CD-

ROM) ทีมีลกัษณะจะตอ้งบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกาํหนดการออกเป็นวาระดงัเช่นวารสาร  หรือการ

บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพือให้สามารถใชป้ระโยชน์เรียกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

โดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้จ่ายไดเ้ท่าทีจ่ายจริง 

  (๔)  การซือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้

ของราคาซือหรือราคาจา้ง  แต่ทงันี  จะตอ้ง กาํหนดอตัราค่าพสัดุหรือค่าจา้งทีจะจ่ายล่วงหนา้ไวเ้ป็นเงือนไข

ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดว้ย 

  (๕)  การซือหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ  ให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ  หรือราคา

จา้ง 
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 ข้อ  ๖๙  การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหว่างประเทศ  โดยเปิด

เลตเตอร์ออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใชด้ราฟต์กรณีทีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  หรือการจ่ายเงินตาม

ความกา้วหนา้ในการจดัหาพสัดุทีสังซือ  ให้กระทาํไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหนา้ 

 ข้อ  ๗๐ การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘  (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก

หลกัประกนั 

 ส่วนการจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ ๖๘ (๔)  และ  (๕) ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งจะตอ้งนาํ

พนัธบตัรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือคาํประกนัของธนาคารในประเทศมาคาํประกนัเงินทีรับล่วงหนา้ไปนัน 
 

การตรวจรับพสัดุ 

 ข้อ  ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  ตรวจรับพสัดุ  ณ  ทีทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนนั  หรือสถานทีซึงกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง 

  การตรวจรับพสัดุ  ณ  สถานทีอืน  ในกรณีทีไม่มีสญัญาหรือขอ้ตกลง  จะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากหวัหน้าส่วนราชการก่อน 

  (๒)  ตรวจรับพสัดุใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานทีตกลงกนัไว ้ สาํหรับกรณีทีมีการ

ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบั

พสัดุนันมาให้คาํปรึกษา  หรือส่งพัสดุนันไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานทีของผูช้ ํานาญการหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุนนั ๆ ก็ได ้

  ในกรณีจาํเป็นทีไม่สามารถตรวจนับเป็นจาํนวนหน่วยทงัหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลกั

วิชาการสถิติ 

  (๓)  โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุในวนัทีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุมาส่ง  และใหด้าํเนินการ

ให้เสร็จสินไปโดยเร็วทีสุด 

  (๔)  เมือตรวจถกูตอ้งครบถว้นแลว้  ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือว่าผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบ

พสัดุถูกตอ้งครบถว้นตงัแต่วนัทีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุนนัมาส่ง  แลว้มอบแก่เจา้หนา้ทีพสัดุพร้อมกบัทาํ

ใบตรวจรับโดยลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั  มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจ้าหน้าที

พสัดุ ๑ ฉบบั  เพอืดาํเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงัและรายงานใหห้วัหน้า

ส่วนราชการทราบ 

  ในกรณีทีเห็นว่าพสัดุทีส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง  ให้รายงานหัวหนา้ส่วนราชการผา่นหัวหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุ  เพือทราบหรือสังการ  แลว้แต่กรณี 

  (๕)  ในกรณีทีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถกูตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน  หรือส่งมอบครบ

จาํนวนแต่ไม่ถกูตอ้งทงัหมด  ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนให้ตรวจรับไวเ้ฉพาะจาํนวน

ทีถกูต้องโดยถือปฏิบติัตาม (๔)  และโดยปกติใหรี้บรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพอืแจ้งให้ผูข้ายหรือผู ้
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รับจา้งทราบภายใน ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัตรวจพบ  แต่ทงันีไม่ตดัสิทธิของส่วนราชการทีจะปรับผูข้ายหรือ

ผูรั้บจา้งในจาํนวนทีส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนนั 

  (๖)  การตรวจรับพสัดุทีประกอบกนัเป็นชุด  หรือหน่วย  ถา้ขาดส่วนประกอบอย่างใดอยา่ง

หนึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ใหถื้อวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนนั  และโดย

ปกติใหรี้บรายงานหวัหน้าส่วนราชการ  เพือแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัที

ตรวจพบ 

  (๗)  ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน  ไม่ยอมรับพสัดุโดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ ใหเ้สนอ

หัวหนา้ส่วนราชการเพือพิจารณาสังการ  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสังการใหรั้บพสัดุนันไว  ้ จึงดาํเนินการตาม 

(๔) หรือ (๕)  แลว้แต่กรณี 
 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

 ข้อ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  และเหตุการณ์แวดลอ้มทีผูค้วบคุมงาน

รายงาน  โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกาํหนดในสญัญาทุกสัปดาห์  รวมทงัรับทราบ

หรือพิจารณาการสังหยุดงาน  หรือพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงานหวัหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสงั

การต่อไป 

  (๒)  การดาํเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือมีกรณีทีเห็นว่า  ตามหลกัวิชาการช่างไม่

น่าจะเป็นไปได ้ ให้ออกตรวจงานจา้ง  ณ  สถานทีทีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือทีตกลงให้ทาํงานจา้งนนั ๆ โดย

ให้มีอาํนาจสังเปลียนแปลงแกไ้ขเพิมเติม  หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเห็นสมควรและตามหลกัวิชาการช่าง

เพือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา 

  (๓)  โดยปกติใหต้รวจผลงานทีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน  ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัทีประธาน

กรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน  และใหท้าํการตรวจรับใหเ้สร็จสินไปโดยเร็วทีสุด 

  (๔)  เมือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ

ขอ้กาํหนดในสัญญาแลว้  ให้ถือว่าผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นตงัแต่วนัทีผูรั้บจา้งส่งงานจา้งนนั  และให้ทาํ

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทงัหมดหรือเฉพาะงวด  แลว้แต่กรณี  โดยลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย  ๒  

ฉบบั  มอบให้แก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ทีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพือทาํการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

  ในกรณีทีเห็นว่าผลงานทีส่งมอบทงัหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ละเอียดและขอ้กาํหนดในสัญญา  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหนา้เจา้หน้าทีพสัดุเพือทราบ  หรือ

สังการ  แลว้แต่กรณี 

  (๕)  ในกรณีทีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ ให้

เสนอหัวหนา้ส่วนราชการเพือพิจารณาสงัการ  ถา้หัวหนา้ส่วนราชการสังการใหต้รวจรับงานจา้งนนัไว  ้ จึง

จะดาํเนินการตาม (๔)  
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 ข้อ  ๗๓  ผูค้วบคุมงาน  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานทีทีกาํหนดไวใ้นสญัญา  หรือทีตกลงให้ทาํงานจา้งนัน ๆ 

ทุกวนั  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญาทุกประการโดยสังเปลียนแปลง

แกไ้ขเพิมเติมหรือตัดทอนงานจา้งไดต้ามทีเห็นสมควร  และตามหลกัวิชาช่างเพือให้เป็นไปตามแบบรูป  

รายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสญัญา  ถา้ผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบัติตามก็สังใหห้ยดุงานนันเฉพาะส่วน

หนึงส่วนใดหรือทงัหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน  จนกว่าผูรั้บจ้างจะยอมปฏิบติัให้ถูกต้องตามคาํสังและให้

รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 

  (๒)  ในกรณีทีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือขอ้กาํหนดในสญัญามีขอ้ความขดักนั 

หรือเป็นทีคาดหมายไดว่้าถึงแมว่้างานนนัจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสญัญา  

แต่เมือสาํเร็จแลว้จะไม่มนัคงแขง็แรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างทีดี  หรือไม่ปลอดภยัใหส้ังพกังานนนั

ไวก้่อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

  (๓)  จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อม

ทงัผลการปฏิบติังาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุทีมีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  เพือรายงานให้

คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสปัดาห์  และเก็บรักษาไวเ้พือมอบให้แก่เจา้หน้าทีพสัดุเมือเสร็จงานแต่

ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสาํคญัของทางราชการเพือประกอบการตรวจสอบของผูมี้หน้าที 

  การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งให้ระบุรายละเอียดขนัตอนการปฏิบติังานและวสัดุที

ใชด้ว้ย 

  (๔)  ในวนักาํหนดลงมือทาํการของผูรั้บจา้งตามสัญญาและในวนัถึงกาํหนดส่งมอบงานแต่

ละงวด  ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งว่าเป็นไปตามสญัญาหรือไม่  ใหค้ณะกรรมการตรวจการ

จา้งทราบภายใน ๓ วนัทาํการ  นับแต่วนัถึงกาํหนดนนั ๆ 
  

ส่วนที  ๓ 

การจ้างทีปรึกษา 
 

การส่งเสริมทีปรึกษาไทย 

 ข้อ  ๗๔  เพือเป็นการส่งเสริมและพฒันาทีปรึกษาไทย  ให้มีศูนยข์อ้มูลทีปรึกษาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลงั  เพือทาํหน้าทีดงัต่อไปนี 

  (๑)  กาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดทะเบียนทีปรึกษาไทย 

  (๒)  รับจดทะเบียน  ต่อทะเบียน  หรือเพิกถอนทะเบียนทีปรึกษาไทย 

  (๓)  รวบรวม  จดัทาํ  รวมทงัปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัทีปรึกษาไทย 

  (๔)  เผยแพร่หรือให้ขอ้มลูเกียวกบัทีปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  และเอกชนผูส้นใจ 
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 ข้อ  ๗๕  การจา้งทีปรึกษาทีเป็นนิติบุคคล  นอกจากการจา้งทีปรึกษาทีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  

หรือเงินกูจ้ากแหล่งทีกาํหนดให้ดาํเนินการวา่จา้งโดยวิธีอืน  ใหส่้วนราชการจา้งทีปรึกษาไทยเป็นทีปรึกษา

หลกั (Lead Firm) ในการดาํเนินงาน  เวน้แต่ไดรั้บการยืนยนัเป็นหนังสือจากศูนยข์อ้มลูทีปรึกษาว่าไม่มีที

ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนนั 

 การจา้งทีปรึกษาทีมิใช่นิติบุคคล  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการที กวพ. กาํหนด  เวน้แต่

ระเบียบนีกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน 

 ในกรณีมีทีปรึกษาไทย  แต่มีเหตุผลและความจาํเป็นทีจะไม่จา้งทีปรึกษาไทย  ให้ขออนุมติัต่อ กวพ. 

 สาํหรับการจา้งทีปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศ 

จะไม่จา้งทีปรึกษาไทยกไ็ด ้

 ข้อ  ๗๖  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๗๕  การจา้งทีปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ  นอกจากการจา้ง 

ทีปรึกษาทีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  หรือเงินกูจ้ากแหล่งทีกาํหนดใหด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอืน  จะตอ้งมี

บุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจาํนวนคน - เดือน (man-months) ของทีปรึกษา

ทงัหมด  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานทีไม่อาจจะจา้งบุคลากรไทยไดใ้ห้ขออนุมติั ต่อ กวพ. 
 

วิธีจ้างทีปรึกษา 

 ข้อ  ๗๗  การจา้งทีปรึกษากระทาํได ้ ๒  วิธี  คือ 

  (๑)  วิธีตกลง 

  (๒)  วิธีคดัเลือก 
 

รายงานขอจ้างทีปรึกษา 

 ข้อ  ๗๘  ก่อนดาํเนินการจา้งทีปรึกษา  ให้เจา้หนา้ทีพสัดุทาํรายงานเสนอหัวหนา้ส่วนราชการ  ตาม

รายการดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นทีตอ้งจา้งทีปรึกษา 

  (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจะจา้งทีปรึกษา (Terms of Reference)  

  (๓)  คุณสมบติัของทีปรึกษาทีจะจา้ง 

  (๔)  วงเงินค่าจา้งทีปรึกษาโดยประมาณ 

  (๕)  กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

  (๖)  วิธีจา้งทีปรึกษา  และเหตุผลทีตอ้งจา้งทีปรึกษาโดยวิธีนนั 

  (๗)  ขอ้เสนออืน ๆ (ถา้ม)ี 

 เมือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเสนอแลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุดาํเนินการจา้ง

ตามวิธีจา้งนนัต่อไปได ้
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กรรมการ 

 ข้อ  ๗๙  ในการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาแต่ละครัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการขึน  

เพือปฏิบตัิการตามระเบียบนี  แลว้แต่กรณี  คือ  

  (๑)  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีตกลง 

  (๒) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 

 ข้อ  ๘๐  คณะกรรมการตามขอ้  ๗๙  ให้ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอย่าง

นอ้ย ๔ คน  โดยปกติให้แต่งตงัจากขา้ราชการในสงักดัตงัแต่ระดบั ๖  หรือเทียบเท่าขึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน

ในกรณีจาํเป็นหรือเพือประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้แต่งตงัผูแ้ทนจากส่วนราชการอืน  หรือบุคคลทีมิใช่

ขา้ราชการซึงเป็นผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิในงานทีจะจา้งทีปรึกษาเป็นกรรมการดว้ย  และในกรณีการ

จา้งทีปรึกษาทีดาํเนินการดว้ยเงินกูใ้ห้มีผูแ้ทนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัดว้ย ๑ คน 

 ข้อ  ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ ๗๙  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง

ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  จึงเป็นองคป์ระชุม 

 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง  ให้นาํความตามขอ้  ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

วิธีตกลง 

 ข้อ  ๘๒  การจา้งทีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งทีปรึกษาทีผูว้่าจา้งตกลงจา้งรายใดรายหนึง

ซึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว้  และเป็นผูใ้ห้บริการทีเชือถือได ้

 ข้อ  ๘๓  การจา้งทีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ให้กระทาํไดใ้นกรณีใดกรณีหนึง  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เป็นการจา้งทีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) เป็นการจา้งเพือทาํงานต่อเนืองจากงานทีไดท้าํอยูแ่ลว้ 

  (๓)  เป็นการจา้งในกรณีทีทราบแน่ชดัว่าผูเ้ชียวชาญในงานทีจะให้บริการตามทีตอ้งการมี

จาํนวนจาํกดั  ไม่เหมาะสมทีจะดาํเนินการดว้ยวิธีคดัเลือก  และเป็นการจา้งทีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

  (๔)  เป็นการจา้งส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  หรือ

หน่วยงานอืนใดทีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน  ให้ดาํเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 

 การจา้งทีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ  และมีความจาํเป็นทีจะตอ้ง

ดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงก็ให้กระทาํได ้ โดยหวัหน้าส่วนราชการจะตอ้งทาํรายงานชีแจงเหตุผลและความ

จาํเป็นของการจา้งโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชกัชา้  แต่อย่างชา้ตอ้งไม่เกิน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัทีไดมี้

การจา้ง  ในกรณีที กวพ.  พิจารณาแลว้เห็นว่าการจา้งดงักล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน  ให ้กวพ. มีอาํนาจแกไ้ข

สัญญาการจา้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจา้งทีปรึกษาทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนีได ้ และในการทาํสญัญา

จา้งโดยอาศยัเหตุเร่งด่วนนี  ส่วนราชการจะตอ้งกาํหนดเป็นเงือนไขไวใ้นสัญญาดว้ยว่าสญัญาจา้งดงักล่าวจะ

มีผลสมบูรณ์กต่็อเมือ กวพ. ให้ความเห็นชอบ 
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 ในกรณีการจา้งโดยอาศยัเหตุตาม (๒)  หรือ (๓)  กวพ. จะกาํหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทาํรายงาน

ชีแจงเหตุผลเพือทราบก็ได ้ สาํหรับกรณีทีเป็นการจา้งทีมีค่างานจา้งเกินวงเงินขนัสูงที กวพ. กาํหนด 

 ข้อ  ๘๔  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีตกลง  มีหน้าทีดงัต่อไปนี 

  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีปรึกษา 

  (๒) พิจารณาอตัราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับบริการทีจะจา้งและเจรจา

ต่อรอง 

  (๓)  พิจารณารายละเอียดทีจะกาํหนดในสัญญา 

  (๔)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีไดรั้บไว้

ทงัหมดต่อหัวหนา้ส่วนราชการเพือสังการโดยเสนอผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ 
 

วิธคีัดเลอืก 

 ข้อ  ๘๕  การจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งทีปรึกษาโดยการคดัเลือกทีปรึกษาทีมี

คุณสมบติัเหมาะสมทีจะทาํงานนนัให้เหลือน้อยราย  และเชิญชวนทีปรึกษาทีไดร้ับการคดัเลือกให้เหลือน้อย

รายดงักล่าวยนืขอ้เสนอเขา้รับงานนนั ๆ  เพือพิจารณาคดัเลือกรายทีดีทีสุด  ในกรณีทีมีเหตุอนัสมควรและ

หวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบ  ใหเ้ชิญทีปรึกษาทีมีคุณสมบติัเหมาะสมยนืขอ้เสนอเขา้รับงาน  โดยไม่ตอ้งทาํ

การคดัเลือกใหเ้หลือน้อยรายก่อนก็ได ้

 ข้อ  ๘๖  เพือให้ไดร้ายชือของทีปรึกษาทีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายทีสุด  ให้เจ้าหน้าทีที

รับผดิชอบในการจา้งทีปรึกษา  ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (๑)  ทีปรึกษาต่างประเทศ  ให้ขอรายชือจากสถาบนัการเงิน  หรือองคก์ารระหว่างประเทศ  

หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ ์ แจง้ไปยงัสมาคมหรือสถาบนัอาชีพหรือสถานฑูตทีเกียวขอ้ง  หรือขอความ

ร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซึงเคยดาํเนินการจา้งทีปรึกษาในงานประเภทเดียวกนั 

  (๒)  ทีปรึกษาไทย  ให้ขอรายชือทีปรึกษาจากศนูยข์อ้มูลทีปรึกษา  กระทรวงการคลงั 

 ส่วนราชการใดทีมีรายชือทีปรึกษาทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมอยูแ่ลว้  อาจพิจารณาคดัเลือกใหเ้หลือ

นอ้ยรายโดยไม่ดาํเนินการตามวรรคหนึงก็ได ้

 การคดัเลือกทีปรึกษาใหเ้หลือนอ้ยราย  ให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกทาํ

หนา้ทีพิจารณาคดัเลือกทีปรึกษาให้เหลืออย่างมาก  ๖  ราย 

 เมือได้ดาํเนินการคัดเลือกทีปรึกษาให้เหลือน้อยรายแลว้  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพือ

พิจารณา  และกรณีทีเป็นการจา้งทีปรึกษาโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ์ของ

แหล่งเงินนนัดว้ย 

 ข้อ  ๘๗  ใหส่้วนราชการออกหนงัสือเชิญชวนทีปรึกษาทีไดค้ดัเลือกไวย้ืนขอ้เสนอเพือรับงานตาม

วิธีหนึงวิธีใด  ดงัต่อไปนี 

 

  (๑)  ยนืขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนัโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
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  (๒)  ยนืขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว 

 ข้อ  ๘๘  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  มีหน้าทีดงัต่อไปนี 

  (๑)  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก 

  (๒)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของทีปรึกษาทุกรายและจดัลาํดบั 

  (๓)  ในกรณีทีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๑) ใหเ้ปิดซองเสนอดา้นราคาของทีปรึกษาทีมีขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคทีดีทีสุดและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาทีเหมาะสม  สาํหรับกรณีทีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๒)  ให้เชิญที

ปรึกษาทีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีดีทีสุดมายนืขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองให้ไดร้าคาทีเหมาะสม 

  หากเจรจาไม่ไดผ้ล  ให้เสนอหัวหนา้ส่วนราชการเพือพิจารณายกเลิกการเจรจากบัทีปรึกษา

รายนนั  แลว้เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีปรึกษาทีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีดีทีสุดรายถดัไป  หรือเชิญที

ปรึกษาทีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีดีทีสุดรายถดัไปให้ยืนขอ้เสนอดา้นราคา  แลว้แต่กรณี  และเจรจาต่อรองให้

ไดร้าคาทีเหมาะสม 

  (๔)  เมือเจรจาไดร้าคาทีเหมาะสมแลว้ให้พิจารณาเงือนไขต่าง ๆ  ทีจะกาํหนดในสญัญา 

  (๕)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารทีไดรั้บไว้

ทงัหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 ในกรณีทีใชว้ิธีการยนืขอ้เสนอตามขอ้ ๘๗ (๑)  หลงัจากตดัสินใหท้าํสญัญากบัทีปรึกษาซึงไดรั้บ

การคดัเลือกแลว้  ให้ส่งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคาให้แก่ทีปรึกษารายอืนทีไดย้ืนไวโ้ดยไม่เปิดซอง 

 สาํหรับการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ  ให้

ปฏิบตัิตามวรรคหนึงและวรรคสอง  โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๘๙  การจา้งทีปรึกษาทีเป็นงานทีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  และมีทีปรึกษาซึงสามารถทาํงานนนัไดเ้ป็น

การทวัไป  ให้อยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการทีจะออกหนงัสือเชิญชวนทีปรึกษาทีไดค้ดัเลือกไว  ้ ให้

ยนืขอ้เสนอเพือรับงาน  โดยให้ดาํเนินการตามวิธีดงัต่อไปนี  คือ 

  (๑)  ให้ทีปรึกษายืนข้อเสนอด้านเทคนิค  และขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนั  โดยแยกเป็น   

๒  ซอง 

  (๒)  ให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  พิจารณาขอ้เสนอดา้น

เทคนิคของทีปรึกษาทุกราย  และจดัลาํดบั 

  (๓)  เปิดซองราคาของผูที้ไดรั้บการจดัลาํดบัไวอ้นัดบัหนึงถึงอนัดบัสามตาม (๒)  พร้อมกนั  

แลว้เลือกรายทีเสนอราคาตาํสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาํดบัแรก 

  (๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้ยกเลิกแลว้เจรจากบัรายทีเสนอราคาตาํรายถดัไป

ตามลาํดบั 

 เมือเจรจาไดผ้ลประการใด  ให้ดาํเนินการตามขอ้ ๘๘ (๔)  และ (๕) 



 40

 ข้อ  ๙๐ การจา้งทีปรึกษาเป็นรายบุคคลทีไม่ตอ้งยืนขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ใหด้าํเนินการคดัเลือกที

ปรึกษาทีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามนัยขอ้ ๘๖  และพิจารณาจดัลาํดบั  และเมือสามารถจดัลาํดบัไดแ้ลว้  ให้

เชิญรายทีเหมาะสมทีสุดมาเสนอราคาค่าจา้งเพือเจรจาต่อรองราคาตามลาํดบั 
 

อาํนาจในการสังจ้างทีปรึกษา 

 ข้อ  ๙๑  การสงัจา้งทีปรึกษาครังหนึง  ให้เป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายในวงเงินดงัต่อไปนี 

  (๑)  หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สังกดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ค่าจ้างทีปรึกษา 

 ข้อ  ๙๒  อตัราค่าจา้งทีปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยดัโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ  เช่น  ลกัษณะของงานทีจะจา้งอตัราค่าจา้งของงานในลกัษณะเดียวกนัทีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

เคยจา้ง  จาํนวนคน – เดือน (man-months) เท่าทีจาํเป็น  ดชันีค่าครองชีพ  เป็นตน้  แต่ทงันี  จะตอ้งไม่เกิน

กว่าอตัราค่าจา้งทีปรึกษาตามที กวพ. กาํหนด (ถา้ม)ี ดว้ย 

 ในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าจา้งล่วงหน้า  ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้งตาม

สัญญา  และทีปรึกษาจะตอ้งจดัให้ธนาคารในประเทศเป็นผูค้าํประกนัเงินค่าจา้งทีไดรั้บล่วงหนา้ไปนนั  และ

ใหผู้ว้า่จา้งคืนหนงัสือคาํประกนัดงักล่าวใหแ้ก่ทีปรึกษาเมือทางราชการไดห้กัเงินทีไดจ่้ายล่วงหน้าจากเงิน

ค่าจา้งทีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้  ทงันี  ใหก้าํหนดเป็นเงือนไขไวใ้นสญัญาดว้ย 

 สาํหรับการจา้งส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถิน  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืนของรัฐ  ใหจ่้ายเงิน

ค่าจา้งล่วงหน้าไดไ้ม่เกินร้อยละหา้สิบของค่าจา้งตามสญัญา  และไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินล่วงหน้าทีรับไป 

ก็ได ้
 

หลกัประกันผลงาน 

 ข้อ  ๙๓  การจ่ายเงินค่าจา้งให้แก่ทีปรึกษาทีแบ่งการชาํระเงินออกเป็นงวด  นอกจากการจา้งทีปรึกษา

ซึงดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  ใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินทีจะจ่ายแต่ละครังในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน

ร้อยละสิบของเงินค่าจา้ง  เพือเป็นการประกนัผลงาน  หรือจะให้ทีปรึกษาใชห้นงัสือคาํประกนัของธนาคาร

ในประเทศมีอายุการคาํประกนัตามทีผูว่้าจา้งจะกาํหนดวางคาํประกนัแทนเงินทีหักไวก็้ได้  ทงันี  ให้กาํหนด

เป็นเงือนไขไวใ้นสัญญาดว้ย 

 ข้อ  ๙๔  กรณีสญัญาจา้งทีปรึกษาตามโครงการเงินกู้ทีไดร้วมเงินค่าภาษีซึงทีปรึกษาจะตอ้งจ่าย

ให้แก่รัฐบาลไทยไวใ้นราคาจา้ง  ให้แยกเงินส่วนทีกนัเป็นค่าภาษีไวต่้างหากจากราคาจา้งรวม 
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ส่วนที  ๔ 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 

วิธจ้ีางออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ  ๙๕  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  กระทาํได ้๔ วิธี  คือ 

  (๑)  วิธีตกลง 

  (๒)  วิธีคดัเลือก 

  (๓)  วิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด 

  (๔)  วิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ  ๙๖  ก่อนดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ใหเ้จา้หน้าทีพสัดุจดัทาํรายงานเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการ  ตามรายการดงัต่อไปนี 

  (๑)  ขอบเขตวงงานรวมทงัรายละเอียดเท่าทีจาํเป็น 

  (๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

  (๓)  ประมาณการค่าจา้ง 

  (๔)  กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 

  (๕)  วิธีทีจะจา้ง  และเหตุผลทีตอ้งจา้งโดยวิธีนนั 

  (๖)  ขอ้เสนออืน ๆ (ถา้ม)ี 

 เมือหัวหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเสนอแลว้  ใหเ้จา้หน้าทีพสัดุดาํเนินการจา้ง  

ตามวิธีจา้งนนัต่อไปได ้
 

การจ้างโดยวธิีตกลง 

 ข้อ  ๙๗  การจา้งโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานทีผูว้่าจ้างเลือกจา้งผูใ้ห้

บริการรายหนึงรายใด  ซึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้  และเป็นผูใ้หบ้ริการทีมีหลกัฐานดีตามที

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงไดพิ้จารณาเสนอแนะ  ทังนี  ให้ใชก้บัการก่อสร้างทีมีวงเงิน

งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึง ๆ ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ  ๙๘  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครัง  ใหห้วัหน้าส่วน

ราชการแต่งตงักรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงขึนคณะหนึง  ซึงประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และ

กรรมการอืนอีกอยา่งน้อย ๒ คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าขึนไปอย่างน้อย ๑ คน  

และควรมีผูท้รงคุณวุฒิหรือผูช้าํนาญในกิจการนีเข้าร่วมเป็นกรรมการดว้ย  คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมี

จาํนวนไม่ตาํกว่ากึงหนึงของจาํนวนทงัหมด  จึงจะดาํเนินการตามทีกาํหนดไวไ้ด ้
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 ข้อ  ๙๙  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลง  มีหน้าทีพิจารณาขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการ

ตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนนี  และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้

ทงัหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  ผา่นหัวหนา้เจา้หนา้ทีพสัดุ 
 

การจ้างโดยวธิีคดัเลอืก 

 ข้อ  ๑๐๐  การจา้งโดยวิธีคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยผูว่้าจา้งประกาศเชิญ

ชวนการวา่จา้ง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งจะพิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการทีมีขอ้กาํหนดเหมาะสม

ทีสุด  เพือดาํเนินการว่าจา้งต่อไป  ทงันี  ใหใ้ชก้บัการก่อสร้างอาคารทีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม

โครงการหนึง ๆ เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ  ๑๐๑ ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแต่ละครัง  ให้

หัวหนา้ส่วนราชการแต่งตงักรรมการรับซองเสนองาน  และกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

 คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ให้ประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอืนอีกอยา่งน้อย ๒ 

คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั ๓  หรือเทียบเท่าขึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน 

 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  ให้ประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอืนอีก

อยา่งน้อย ๒ คน  ปกติให้เป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าขึนไปอย่างน้อย ๒ คน  และควรมี

ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูช้าํนาญในกิจการนีเขา้ร่วมดว้ย 

 คณะกรรมการดงักล่าวในขอ้นี  ตอ้งมีจาํนวนไม่ตาํกว่ากึงหนึงของจาํนวนทงัหมดจึงจะดาํเนินการ

ตามทีกาํหนดไวไ้ด ้

 ข้อ  ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้ง  โดยวิธีคดัเลือกมีหน้าทีดงันี 

  (๑)  รับซองเสนองานจากผูใ้หบ้ริการ  และบนัทึกไวที้หน้าซองว่า  เป็นผูใ้หบ้ริการรายใด  

แลว้ลงบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  (๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และ

เมือพน้กาํหนดเวลารับซองเสนองานแลว้  ห้ามรับซองเสนองานจากผูใ้ห้บริการรายหนึงรายใดอีกเป็นอนัขาด 

 ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  เมือคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมาครบองค์ประชุมแลว้  จึงเปิดซอง

เสนองานตามทีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมอบให ้

  (๒)  พิจารณาขอ้กาํหนดของผูใ้ห้บริการตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนนี  คุณวุฒิและประวติัการ

ทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีประจาํและไม่ประจาํ  หลกัฐานแสดงผลงานทีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้

ของผูใ้ห้บริการ  และลงลายมือชือกาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพือเป็นหลกัฐาน 

  (๓)  เมือไดพิ้จารณาเสร็จแลว้เห็นสมควรดาํเนินการต่อไปประการใด  ให้รายงานต่อ

หัวหนา้ส่วนราชการผา่นหัวหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุพร้อมดว้ยหลกัฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจา้งผูที้

มีขอ้กาํหนดเหมาะสมทีสุด  เวน้แต่ผูใ้ห้บริการดงักล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม  ให้คณะกรรมการ

เสนอผูใ้หบ้ริการทีมีขอ้กาํหนดเหมาะสมรายถดัไป 
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากดัข้อกาํหนด 

 ข้อ  ๑๐๔  การจา้งโดยวธีิคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  ไดแ้ก่  การวา่จา้งออกแบบและควบคุมงานที

ผูว่้าจา้งประกาศเชิญชวนการว่าจา้ง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  

พิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการทีเป็นนิติบุคคล  โดยคาํนึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวฒิุและประวติัการทาํงาน  

จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีประจาํและไม่ประจาํ  หลกัฐานแสดงผลงานทีได้เคยปฏิบัติมาแล้ว  

ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ  เพือดาํเนินการจา้งต่อไป  ทงันี  ใหใ้ชก้บัการก่อสร้างอาคารทีมี

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึง ๆ  เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ  ๑๐๕  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวธีิการจา้งแบบจาํกดัขอ้กาํหนดแต่ละ

ครัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการรับซอง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก

แบบจาํกดัขอ้กาํหนด  องคป์ระกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูช้าํนาญในคณะกรรมการ

ดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  หนา้ทีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดย

วิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  ให้นาํความในขอ้ ๑๐๑  ขอ้ ๑๐๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๐๖   คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  มีหน้าทีดงันี 

  (๑)  เมือคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคัดเลือกแบบจาํกัดขอ้กาํหนดมาครบองค์

ประชุมแลว้  จึงเปิดซองเสนองานตามทีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 

  (๒)  พิจารณาขอ้กาํหนดต่าง ๆ  ดงันี 

ก. ขอ้กาํหนดของผูใ้ห้บริการตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนนี 

ข. คุณวุฒิและประวติัการทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีประจาํและไม่

ประจาํ 

ค. หลกัฐานแสดงผลงานทีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ 

           ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(๓)  พิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการทีมีขอ้กาํหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๒ ราย  

และแจง้วิธีดาํเนินการเสนองานตามความประสงคข์องผูว่้าจา้งแก่ผูเ้สนองาน  และอาจพิจารณากาํหนดใหผู้ ้

ให้บริการดังกล่าวยืนเสนอแบบร่างของงานก็ได้  อนึงการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึง

แผนปฏิบติังาน  ความเหมาะสมทางดา้นประโยชน์ใช้สอย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดา้น

สถาปัตยกรรม  และลงลายมือชือกาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพือเป็นหลกัฐาน 

  (๔)  เมือไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้เห็นสมควรดาํเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู ้

ให้บริการรายหนึงรายใด  ให้รายงานต่อหัวหนา้ส่วนราชการผา่นหัวหน้าเจา้หนา้ทีพสัดุ  พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
 

การจ้างโดยวิธีพิเศษ 

 ข้อ  ๑๐๗  การจา้งโดยวิธีพิเศษมี  ๒  ลกัษณะดงันี 

  (๑)  วิธีเลือกจา้ง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานในกรณีทีมีความจาํเป็นเร่งด่วน

และความมนัคงของชาติ  หากจะดาํเนินการว่าจา้งตามวิธีอืนดงักล่าวมาแลว้  จะทาํใหเ้กิดการล่าชา้  เกิดความ
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เสียหายแก่ทางราชการและความมนัคงของประเทศชาติ  ให้ปลดักระทรวงมีอาํนาจตกลงจา้งผูใ้หบ้ริการราย

หนึงรายใดตามทีพิจารณาเห็นสมควร 

  (๒)  การว่าจา้งโดยการประกวดแบบ  ไดแ้ก่  การว่าจา้งออกแบบอาคารทีมีลกัษณะพิเศษ  

เป็นทีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  เช่น  อนุสาวรีย ์ รัฐสภา  พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ  โรงละคอนแห่งชาติ  หรืองานออกแบบอาคารทีมีโครงสร้างขนาดใหญ่  เช่น  สนามกีฬาแห่งชาติ  

สนามบิน  ให้ผูว่้าจา้งเสนอรายละเอียดเรืองการจา้งออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ  กวพ. 

 ข้อ  ๑๐๘  ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกการคดัเลือกผูใ้ห้บริการได ้ ในกรณีต่อไปนี 

  (๑)  มีผูย้นืเสนองานนอ้ยกว่า ๒ ราย 

  (๒) ผูใ้ห้บริการยนืเสนองานไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของผูว่้าจา้ง 

 ข้อ  ๑๐๙  ให้ผูว้่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตดัสินคดัเลือก  และนัดหมายการทาํสัญญาไปยงัผู ้

ให้บริการรายทีไดร้ับการคดัเลือกโดยเร็ว 
 

การประกาศเชิญชวน 

 ข้อ  ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการว่าจา้งกระทาํได ้๓ วิธี  คือ 

   (๑)  ปิดประกาศไวใ้นทีเปิดเผย 

  (๒) ประกาศทางสือสารมวลชน  เช่น  ลงประกาศในหนังสือพิมพ์  หรือประกาศทาง

วิทยกุระจายเสียง 

  (๓)  ส่งประกาศไปยงัสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  หรือสํานักงานที

ประกอบธุรกิจดงักล่าว 

 การจะประกาศดว้ยวธีิใด  ใหพ้จิารณาตามความจาํเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถิน

เป็นเรือง ๆ ไป 

 ข้อ  ๑๑๑  ให้เจา้หน้าทีพสัดุจดัทาํประกาศเชิญชวน  โดยอยา่งนอ้ยให้แสดงรายการดงัต่อไปนี 

  (๑)  ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยของอาคาร และขอบเขตของทีดินและสิงปลกูสร้าง 

  (๒)  กาํหนดวนั  เวลา  สถานทีเปิดซองและปิดรับซองเสนองาน 

  (๓)  เงือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 

  (๔)  กาํหนดใหผู้เ้สนองานวางหลกัประกนัซอง  ตามชนิดและจาํนวนในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ 

๑๔๒  และใหมี้เงือนไขว่า  ถา้ผูเ้ขา้ประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไม่ไปทาํสญัญากบัทางราชการ

ภายในกาํหนด  ทางราชการจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผูค้าํประกนั  และสงวนสิทธิที

จะถือว่าผูที้ไม่ไปทาํสัญญากบัทางราชการเป็นผูทิ้งงานดว้ย  

  (๕)  การวินิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเป็นเด็ดขาด 
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การเสนองาน 

 ข้อ  ๑๑๒  ผูใ้หบ้ริการทีเสนองานการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดั

ขอ้กาํหนด  นอกจากจะตอ้งส่งขอ้เสนองานใหก้บัผูว้่าจา้งแลว้  ยงัตอ้งยืนหลกัฐานประกอบการเสนองาน 

ดงันี 

  (๑)  ขอ้กาํหนดของผูใ้ห้บริการตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนนี 

  (๒) คุณวุฒิและประวติัการทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรทีประจาํและไม่ประจาํ 

  (๓)  หลกัฐานแสดงผลงานทีเคยปฏิบติัมาแลว้ 

  (๔)  หลกัประกนัการเสนองาน 

 เมือการคดัเลือกการว่าจา้งเสร็จสินแลว้  ให้ส่งขอ้เสนอและหลกัฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผูใ้ห้

บริการทีไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

 ข้อ  ๑๑๓  ผูใ้ห้บริการทีเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีสัญชาติไทยและเป็นผูที้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  สาํหรับงานว่าจา้งตามทีกาํหนด  โดยกฎหมายว่าดว้ย

วชิาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  แลว้แต่กรณี  และไม่เป็นขา้ราชการประจาํหรือลกูจา้งของส่วน

ราชการ  หรือพนกังานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน 

 ผูใ้หบ้ริการทีเป็นนิติบุคคล  กรรมการผูจ้ดัการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลนนั  จะตอ้งเป็น

คนไทย  และเป็นนิติบุคคลทีมีผูถ้ือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจดัตงันิติบุคคลนนั 
 

อาํนาจในการสังจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ  ๑๑๔  การสังจา้งออกแบบและควบคุมงานครังหนึง  ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่ง  และ

ภายในวงเงิน  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  หัวหนา้ส่วนราชการไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

  (๒)  ปลดักระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ  ๑๑๕  ผูว้่าจา้งอาจริบหลกัประกนั  หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องเอาจากผูค้าํประกนัการเสนองานทีผู ้

รับจา้งนาํมามอบไวก้บัผูว่้าจา้งได ้ ในกรณีดงันี 

  (๑)  ผูรั้บจา้งหลีกเลียงการทาํสัญญาในระยะเวลาทีกาํหนด 

  (๒) ผูว่้าจา้งไม่สามารถส่งใบแจง้ให้มาทาํสัญญาได ้ เนืองจาก 

ก. ผูรั้บจา้งเลิกหรือหยุดกิจการ 

ข. ในกรณีทีเป็นบุคคลธรรมดา  บุคคลนันถกูระงบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม 

(๓)  ผูรั้บจา้งผิดสัญญาและผูว่้าจา้งไดบ้อกเลิกสัญญากบัผูรั้บจา้งแลว้ 
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การตรวจและรับมอบงาน 

 ข้อ   ๑๑๖   ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครัง   ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  เพือปฏิบติัการตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนนี 

 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  ประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอืนอีกอย่างน้อย 

๒ คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าขึนไปอยา่งน้อย ๒ คน  และควรให้มีผูท้รงคุณวุฒิ

หรือผูช้าํนาญในกิจการนนัเขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

 คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมีจาํนวนไม่ตาํกว่ากึงหนึงของจาํนวนทงัหมด  จึงจะดาํเนินการตามที

กาํหนดไวไ้ด ้

 ข้อ  ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหน้าทีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง

อาคารว่าถูกตอ้งตามเกณฑ์ทีระบุไวใ้นสัญญา 

 เมือตรวจเห็นเป็นการถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ให้ทาํใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  โดยลงชือไวเ้ป็น

หลกัฐานอยา่งน้อย ๒ ฉบบั  มอบให้แก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ทีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพือทาํการเบิกจ่ายเงิน

ตามระเบียบว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 

การควบคุมงาน 

 ข้อ  ๑๑๘  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัผูค้วบคุมงานทีมีความรู้และมีความชาํนาญงานการก่อสร้างใหเ้หมาะสม

กบัสภาพงานการก่อสร้างนนั ๆ  

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายชือผูค้วบคุมงาน  ผูต้รวจการหรือผูแ้ทน  ใหผู้ว้า่จา้งใหค้วามเห็นชอบ  และใน

กรณีทีผูค้วบคุมงานไม่สามารถปฏิบติังานตามความในวรรคหนึง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอชือผูค้วบคุมงาน

ปฏิบตัิงานแทน  ผูที้ปฏิบติังานแทนในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูว่้าจา้ง 
 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ  ๑๑๙  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามอตัราดงันี 

  (๑)  อาคารทีมีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหจ่้ายค่าออกแบบหรือ

ค่าคุมงาน  อยา่งใดอย่างหนึงในอตัราร้อยละ ๒  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

  (๒) อาคารทีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สาํหรับในส่วนทีเกิน  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน  อย่างใดอย่างหนึงในอตัราร้อยละ  ๑.๗๕  ของวงเงิน

งบประมาณค่าก่อสร้าง 

 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึง  ไม่รวมถึงค่าสาํรวจและวิเคราะห์ดิน

ฐานราก 

 ข้อ  ๑๒๐  ในกรณีทีผูว่้าจา้งหรือหน่วยงานอืนใด  จะนาํแบบแปลนรายละเอียดงานจา้งไปดาํเนินการ

ก่อสร้างนอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นสัญญาใหผู้ว้่าจา้งหรือหน่วยงานนัน ๆ จ่ายเงินค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้งตาม

อตัราที กวพ. พิจารณากาํหนดเป็นราย ๆ ไป 
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 ข้อ  ๑๒๑  ห้ามผูรั้บจา้งนาํแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานทีไดท้าํสญัญากบัผู ้

ว่าจา้งแลว้  ไปให้ผูอื้นดาํเนินการก่อสร้างอีก 

 ข้อ  ๑๒๒  ระหว่างดาํเนินการตามสญัญาจา้ง  ผูว้่าจา้งอาจขอใหผู้รั้บจา้งเปลียนแปลงแกไ้ขเลก็ ๆ 

น้อย ๆ ในส่วนทีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างทีสาํคัญของอาคาร   ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

นาํประปา  ของงานทีผูรั้บจา้งไดส่้งมอบตามงวดงานในสัญญาแลว้โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิมอีก 

 ในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลียนแปลงโครงสร้างทีสาํคญั  ใหผู้ว้่าจา้งเสนอขออนุมติั กวพ. 

ก่อน 
 

ส่วนที  ๕ 

การแลกเปลยีน 
 

 ข้อ  ๑๒๓   การแลกเปลียนพสัดุจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่ในกรณีทีหัวหนา้ส่วนราชการเห็นว่ามีความ

จาํเป็นจะตอ้งแลกเปลียน  ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการแลกเปลียนครุภณัฑ์กบัครุภณัฑ์และการแลกเปลียนวสัดุ

กบัวสัดุ  ตามหลกัเกณฑ์ดงันี 

  (๑)  การแลกเปลียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑป์ระเภทและชนิดเดียวกนั  ใหแ้ลกเปลียนได ้ เวน้

แต่การแลกเปลียนครุภณัฑบ์างอยา่งซึงสาํนกังบประมาณกาํหนด  หรือการแลกเปลียนทีตอ้งจ่ายเงินเพิม  ให้

ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน 

  (๒)  การแลกเปลียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑต่์างประเภทหรือต่างชนิดกนั  ให้ขอทาํความตกลง

กบัสาํนกังบประมาณก่อนทุกกรณี 

  (๓)  การแลกเปลียนวสัดุกับวสัดุประเภทและชนิดเดียวกนั  ทีไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิม  ให้

แลกเปลียนได ้ กรณีนอกเหนือจากนี  ให้ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 

 ข้อ  ๑๒๔  ในกรณีตอ้งมีการแลกเปลียนพสัดุ  ให้เจา้หน้าทีพสัดุรายงานต่อหัวหนา้ส่วนราชการเพือ

พิจารณาสังการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นทีตอ้งแลกเปลียน 

  (๒) รายละเอียดของพสัดุทีจะนาํไปแลกเปลียน 

  (๓)  ราคาทีซือหรือไดม้าของพสัดุทีจะนําไปแลกเปลียน  และราคาทีจะแลกเปลียนได้

โดยประมาณ 

  (๔)  พสัดุทีจะรับแลกเปลียน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลียนกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

  (๕)  ขอ้เสนออืน ๆ (ถา้ม)ี 
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 ในกรณีทีจะแลกเปลียนกับเอกชน   ให้ระบุวิธีทีจะแลกเปลียนพร้อมทงัเหตุผล  โดยเสนอใหน้าํ

วิธีการซือมาใชโ้ดยอนุโลม  เวน้แต่การแลกเปลียนพสัดุทีจะนาํไปแลกครังหนึงซึงมีราคาซือหรือได้มา

รวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอให้ใชวิ้ธีตกลงราคาก็ได ้

 ข้อ  ๑๒๕   การแลกเปลียนพสัดุกบัเอกชน  ใหห้วัหน้าส่วนราชการแต่งตงัคณะกรรมการขึนคณะ

หนึงหรือหลายคณะตามความจาํเป็น  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๓๕  หรือขอ้ ๓๖  แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม 

 ให้คณะกรรมการมีหนา้ทีดงันี 

  (๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพสัดุทีตอ้งการแลกเปลียนตามสภาพปัจจุบนัของพสัดุนนั 

  (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพสัดุทีจะไดร้ับจากการแลกเปลียนว่าเป็นของใหม่ทียงัไม่เคยใช้

งานมาก่อน  เวน้แต่พสัดุเก่าทีจะไดรั้บจากการแลกเปลียนนนัจะเป็นความจาํเป็นไม่ทาํให้ทางราชการตอ้งเสีย

ประโยชน์  หรือเพือประโยชน์แก่ทางราชการ 

  (๓)  เปรียบเทียบราคาพสัดุทีจะแลกเปลียนกัน  โดยพิจารณาจากราคาทีประเมินตาม (๑) 

และราคาพสัดุทีจะไดรั้บจากการแลกเปลียน  ซึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในทอ้งตลาด

โดยทวัไป 

  (๔)  ต่อรองกบัผูเ้สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลียน 

  (๕)  เสนอความเห็นต่อหัวหนา้ส่วนราชการเพือพิจารณาสังการ  

  (๖)  ตรวจรับพสัดุโดยปฏิบตัิตามขอ้ ๗๑  โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๒๖  การแลกเปลียนพสัดุของส่วนราชการ  กบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ทอ้งถิน  หรือรัฐวสิาหกิจ  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ  และหัวหน้าหน่วยงานนนั ๆ ทีจะตกลง

กนั 

 ข้อ  ๑๒๗  ครุภณัฑ์ทีไดร้ับจากการแลกเปลียนเมือลงทะเบียนครุภณัฑ์ของส่วนราชการนนัแลว้  ให้

แจง้สาํนกังบประมาณ  และสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน  หรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่

กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บครุภณัฑ ์

 ในกรณีการแลกเปลียนครุภัณฑ์กบัหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

เอกชน  ให้ส่งสาํเนาหลกัฐานการดาํเนินการตามขอ้ ๑๒๕  หรือขอ้ ๑๒๖  ไปดว้ย 
 

ส่วนท ี ๖ 

การเช่า 
 

 ข้อ  ๑๒๘  การเช่าสงัหาริมทรัพย ์ และการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นหมวด

นี  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดาํเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาํเป็น  โดยสาํหรับการเช่า

สังหาริมทรัพยใ์ห้นาํขอ้กาํหนดเกียวกบัการซือมาใชโ้ดยอนุโลม 
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 ในกรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ และสังหาริมทรัพยใ์ห้

กระทาํไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี  ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

  (๑)  การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน  

หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกิน

ร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทงัสญัญา 

  (๒)  การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิบของค่าเช่าทงัสัญญา 

 การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ขา้งตน้  ใหข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั

ก่อน 
 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 ข้อ  ๑๒๙  การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ให้กระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

  (๑)  เช่าทีดินเพือใชป้ระโยชน์ในราชการ 

  (๒) เช่าสถานทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการในกรณีทีไม่มีสถานทีของทางราชการ  หรือมีแต่ไม่

เพียงพอ  และถา้สถานทีเช่านนักวา้งขวางพอ  จะใชเ้ป็นทีพกัของผูซึ้งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นตามระเบียบของ

ทางราชการดว้ยก็ได ้

  (๓)  เช่าสถานทีเพือใชเ้ป็นทีพกัสาํหรับผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าทีพกัตามระเบียบของทางราชการ  

ในกรณีทีตอ้งการประหยดัเงินงบประมาณ 

  (๔)  เช่าสถานทีเพือใช้เป็นทีเก็บพสัดุของทางราชการในกรณีทีไม่มีสถานทีเก็บเพียงพอ 

 การเช่าให้ดาํเนินการโดยวิธีตกลงราคา 

 ข้อ  ๑๓๐  ก่อนดาํเนินการเช่า  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุทาํรายงานเสนอหวัหน้าส่วนราชการ  ตามรายการ

ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นทีจะตอ้งเช่า 

  (๒) ราคาค่าเช่าทีผูใ้ห้เช่าเสนอ 

  (๓) รายละเอียดของอสงัหาริมทรัพยที์จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานทีบริเวณทีตอ้งการใช้

พร้อมทงัภาพถ่าย (ถา้ม)ี  และราคาค่าเช่าครังหลงัสุด  เป็นตน้ 

  (๔)  อตัราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย ์ ซึงมีขนาดและสภาพใกลเ้คียงกบัทีจะเช่า (ถา้ม)ี 

 ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางตอ้งการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนภูมิภาค  ให้ขอความเห็นเกียวกบั

ความเหมาะสมของสถานทีและอตัราค่าเช่าจากจงัหวดันัน ๆ  เพือประกอบการพิจารณาดว้ย 

 ข้อ  ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซึ์งมีอตัราค่าเช่ารวมทงัค่าบริการอืนเกียวกบัการเช่าตามทีจะกาํหนดไวใ้น

สัญญาไม่เกินเดือนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ให้หวัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิ  ถา้เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐  

บาท  ให้ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
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ส่วนท ี ๗ 

สัญญาและหลกัประกนั 
 

สัญญา 

 ข้อ  ๑๓๒  การลงนามในสญัญาในการจดัหาตามระเบียบนี  เป็นอาํนาจของหวัหน้าส่วนราชการ  

และให้ทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตามตวัอยา่งที กวพ. กาํหนด 

 การทาํสัญญารายใดถา้จาํเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากตวัอยา่งสัญญาที กวพ. 

กาํหนด  โดยมีสาระสาํคญัตามทีกาํหนดไวใ้นตวัอยา่งสัญญาและไม่ทาํให้ทางราชการเสียเปรียบก็ใหก้ระทาํ

ได ้ เวน้แต่หวัหนา้ส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสญัญานัน

ไปให้สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน 

 ในกรณีทีไม่อาจทาํสัญญาตามตวัอยา่งที กวพ. กาํหนดได ้  และจาํเป็นตอ้งร่างสัญญาขึนใหม่ตอ้งส่ง

ร่างสัญญานนัให้สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน  เวน้แต่หวัหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทาํสญัญาตาม

แบบทีเคยผา่นการพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุดมาแลว้  ก็ให้กระทาํได ้

 สาํหรับการเช่าซึงผูเ้ช่าจะตอ้งเสียเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า  หรือในกรณีทีหัวหนา้ส่วนราชการเห็นว่า

จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ให้ส่งร่างสัญญาให้สาํนกังานอยัการสูงสุดหรืออยัการจงัหวดั  

แลว้แต่กรณี  ตรวจพิจารณาก่อน 

 ในกรณีจาํเป็นตอ้งทาํสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทาํเป็นภาษาองักฤษ  แต่ต้องมีคาํแปลตัว

สัญญาและเอกสารแนบทา้ยสัญญาเฉพาะทีสาํคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย  เวน้แต่เป็นการทาํสัญญาตามตวัอยา่ง

ที กวพ. กาํหนด  ไม่ตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 

 การทาํสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะทาํสัญญาเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศ

ทีหน่วยงานนนัตงัอยู ่ โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญหรือผูรู้้กฎหมายของส่วนราชการนนั ๆ ก็ได ้

 ข้อ  ๑๓๓  การจดัหาในกรณีดงัต่อไปนี  จะทาํขอ้ตกลงเป็นหนังสือไวต่้อกนัโดยไม่ต้องทาํเป็น

สัญญาตามขอ้ ๑๓๒ ก็ได ้ โดยให้อยูใ่นดุลพินิจของหวัหน้าส่วนราชการ 

  (๑)  การซือ  การจา้ง  หรือการแลกเปลียนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจา้งทีปรึกษาโดยวิธี

ตกลงทีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒)   การจดัหาทีคู่สญัญา  สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัทาํการของทาง

ราชการ  นับตงัแต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 

  (๓)  การซือหรือการจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจดัหาจากส่วนราชการ 

  (๔)  การซือโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)   

  (๕)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

  (๖)  การเช่า  ซึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า 

 ในกรณีการจัดหาซึงมีราคาไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท   หรือในกรณีการซือหรือการจ้างซึงใช้

วิธีดาํเนินการตามขอ้ ๓๙ วรรคสอง  จะไม่ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้
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 ข้อ  ๑๓๔  การทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  นอกจากการจา้งทีปรึกษาให้กาํหนดค่าปรับเป็น

รายวนัในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพสัดุทียงัไม่ไดรั้บมอบ  เวน้แต่การจา้งซึง

ตอ้งการผลสาํเร็จของงานทงัหมดพร้อมกนั  ใหก้าํหนดค่าปรับเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 

๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจา้งนนั  แต่จะตอ้งไม่ตาํกว่าวนัละ ๑๐๐ บาท  สาํหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค

ทีมีผลกระทบต่อการจราจร  ใหก้าํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจา้งนัน  แต่

อาจจะกาํหนดขนัสูงสุดของการปรับก็ได ้ ทงันี  ตามหลกัเกณฑที์ กวพ. กาํหนด 

 ในการทาํสญัญาจา้งทีปรึกษา  หากส่วนราชการเห็นว่า  ถา้ไม่กาํหนดค่าปรับไวใ้นสัญญาจะเกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการ  ใหส่้วนราชการผูจ้ดัทาํสญัญากาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราหรือจาํนวน

เงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจา้งนนัไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น 

 การกาํหนดค่าปรับตามวรรคหนึงและวรรคสองในอตัราหรือเป็นจาํนวนเงินเท่าใด  ให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของหวัหนา้ส่วนส่วนราชการ  โดยคาํนึงถึงราคาและลกัษณะของพสัดุซึงอาจมีผลกระทบต่อการทีคู่สญัญา

ของทางราชการจะหลีกเลียงไม่ปฏิบติัตามสัญญา  หรือกระทบต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ทาง

ราชการ  แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีการจดัหาสิงของทีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหนึงส่วนใดไปแลว้จะไม่

สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์   แมคู้่สัญญาจะส่งมอบสิงของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยงัขาด

ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบทียงัขาดนนัเกินกาํหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ไดส่้งมอบ

สิงของนนัเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทงัชุด 

 ในกรณีทีการจดัหาสิงของคิดราคารวมทงัค่าติดตงัหรือทดลองดว้ย  ถา้ติดตงัหรือทดลองเกินกว่า

กาํหนดตามสญัญาเป็นจาํนวนวนัเท่าใด  ใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราทีกาํหนดของราคาทงัหมด 

 เมือครบกาํหนดส่งมอบพสัดุตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  ใหส่้วนราชการรีบแจง้การเรียกค่าปรับตาม

สัญญาหรือขอ้ตกลงจากคู่สญัญา  และเมือคู่สัญญาไดส่้งมอบพสัดุ  ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียก

ค่าปรับในขณะทีรับมอบพสัดุนนัดว้ย 

 ข้อ  ๑๓๕  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการส่งสาํเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  ซึงมีมูลค่าตงัแต่หนึง

ลา้นบาทขึนไป  ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  และ

กรมสรรพากร  ภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง 

 ข้อ  ๑๓๖  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือทีไดล้งนามแลว้  จะแกไ้ขเปลยีนแปลงมิได ้ เวน้แต่การ

แกไ้ขนนัจะเป็นความจาํเป็นโดยไม่ทาํให้ทางราชการตอ้งเสียประโยชน์  หรือเป็นการแกไ้ขเพือประโยชน์แก่

ทางราชการ  ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของหวัหนา้ส่วนราชการทีจะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปลียนแปลงได้  แต่ถา้มี

การเพิมวงเงิน  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือขอทาํความตกลงในส่วนทีใชเ้งินกู ้ 

หรือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณีดว้ย 

 การแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหนึง  หากมีความจาํเป็นตอ้งเพิมหรือลดวงเงิน  

หรือเพิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทาํงาน  ให้ตกลงพร้อมกนัไป 
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 สาํหรับการจัดหาทีเกียวกับความมนัคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  จะตอ้งได้รับการ

รับรองจากวศิวกร  สถาปนิกและวศิวกรผูช้าํนาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ซึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง

คุณลกัษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนนั  แลว้แต่กรณีดว้ย 

 ข้อ  ๑๓๗  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง  ในกรณีทีมีเหตุอนั

เชือไดว่้า  ผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

 การตกลงกบัคู่สัญญาทีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  ใหห้วัหน้าส่วนราชการพิจารณาไดเ้ฉพาะ

กรณีทีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง  หรือเพือแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของทางราชการในการทีจะปฏิบัติ

ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนนัต่อไป 

 ข้อ  ๑๓๘  ในกรณีทีคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได ้ และจะต้องมีการปรับ

ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนนั  หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง  ใหส่้วน

ราชการพิจารณาดาํเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง  เวน้แต่คู่สัญญาจะไดยิ้นยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง

ราชการโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที

จาํเป็น 

 ข้อ  ๑๓๙  การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สญัญา  หรือการขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  

ให้อยู่ในอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการทีจะพิจารณาไดต้ามจาํนวนวนัทีมีเหตุเกิดขึนจริงเฉพาะกรณี

ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เหตุเกิดจากความผดิ  หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 

  (๒) เหตุสุดวิสยั 

  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึงอนัใดทีคู่สญัญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 

 ให้ส่วนราชการระบุไวใ้นสัญญากาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ

ภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่เหตุนนัไดสิ้นสุดลง  หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาทีกาํหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอา้งเพือ

ขอลดหรืองดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้ เวน้แต่กรณีตาม (๑)  ซึงมีหลกัฐานชดัแจง้  หรือ

ส่วนราชการทราบดีอยูแ่ลว้ตงัแต่ตน้ 

 ข้อ  ๑๔๐  ในกรณีทีไม่มีระเบียบกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  และเป็นความจาํเป็นเพือประโยชน์แก่

ทางราชการทีจะใชสิ้ทธิตามเงือนไขของสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือขอ้กฎหมาย  ให้อยูใ่นดุลพินิจของหวัหน้า

ส่วนราชการทีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว  สังการไดต้ามความจาํเป็น 
 

หลกัประกนั  

 ข้อ  ๑๔๑  หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา   ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใด  

ดงัต่อไปนี 

  (๑)  เงินสด 

  (๒) เช็คทีธนาคารเซ็นสังจ่าย  ซึงเป็นเช็คลงวนัทีทีใชเ้ช็คนนัชาํระต่อเจา้หนา้ที  หรือก่อน

วนันนัไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 
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  (๓)  หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งที กวพ. กาํหนด 

  (๔)  หนงัสือคาํประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํ

ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชือบริษทัเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้

เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือคาํประกนัของธนาคารที กวพ. 

กาํหนด 

  (๕)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 สาํหรับการประกวดราคานานาชาติ   ให้ใชห้นังสือคาํประกันของธนาคารในต่างประเทศทีมี

หลกัฐานดี  และหัวหนา้ส่วนราชการเชือถือเป็นหลกัประกนัซองไดอี้กประเภทหนึง 

 ข้อ  ๑๔๒  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญาในขอ้ ๑๔๑  ให้กาํหนดมูลค่าเป็นจาํนวนเต็มใน

อตัราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดุทีจดัหาครังนัน  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การจดัหาพสัดุทีหวัหน้าส่วน

ราชการเห็นว่ามีความสาํคญัเป็นพิเศษ  จะกาํหนดอตัราสูงกว่าร้อยละหา้แต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได ้

 ในการทําสัญญาจัดหาพสัดุทีมีระยะเวลาผกูพนัตามสัญญาเกิน ๑ ปี  และพสัดุนันไม่ต้องมีการ

ประกนัเพือความชาํรุดบกพร่อง  เช่น  พสัดุใชสิ้นเปลือง  ให้กาํหนดหลกัประกนัในอตัราร้อยละห้าของราคา

พสัดุทีส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลกัประกนันีเป็นการคาํประกนัตลอดอายุสญัญาและหาก

ในปีต่อไปราคาพสัดุทีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน  ใหป้รับปรุงหลกัประกนัตามอตัราส่วนที

เปลียนแปลงไปนันก่อนครบรอบปี  ในกรณีทีหลกัประกนัตอ้งปรับปรุงในทางทีเพิมขึนและคู่สญัญาไม่นาํ

หลกัประกนัมาเพิมให้ครบจาํนวนภายใน ๑๕ วนัก่อนการส่งมอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนนั  ใหท้างราชการ

หักจากเงินค่าพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนนัทีทางราชการจะตอ้งจ่ายให้เป็นหลกัประกนัในส่วนทีเพิมขึน 

 การกาํหนดหลกัประกนัตามวรรคหนึงและวรรคสอง  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือนไขในเอกสารสอบ

ราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และหรือในสัญญาดว้ย 

 ในกรณีทีผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญาวางหลกัประกนัทีมีมูลค่าสูงกว่าทีกาํหนดไวใ้นระเบียบ  เอกสาร

สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได ้

 ข้อ  ๑๔๓  ในกรณีทีส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้สนอราคาหรือเป็นคู่สญัญา  ไม่ตอ้งวาง

หลกัประกนั 

 ข้อ  ๑๔๔  ให้ส่วนราชการคืนหลกัประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคาคู่สัญญาหรือผูค้าํประกัน  ตาม

หลกัเกณฑด์งันี 

  (๑)  หลกัประกนัซองใหคื้นใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรือผูค้าํประกนัภายใน ๑๕ วนั  นับแต่วนัที

ไดพิ้จารณาในเบืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายทีคดัเลือกไวซึ้งเสนอราคาตาํสุดไม่เกิน ๓ ราย 

ให้คืนไดต่้อเมือไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

  (๒) หลกัประกนัสัญญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สญัญา  หรือผูค้าํประกนัโดยเร็ว  และอย่างชา้ตอ้งไม่

เกิน ๑๕ วนั  นับแต่วนัทีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
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 การจดัหาทีไม่ตอ้งมีการประกนัเพือความชาํรุดบกพร่องใหคื้นหลกัประกนัใหแ้ก่คู่สญัญาหรือผูค้าํ

ประกนัตามอตัราส่วนของพสัดุ  ซึงทางราชการไดรั้บมอบไวแ้ลว้  แต่ทงันีจะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือนไขใน

เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดว้ย 

 การคืนหลกัประกนัทีเป็นหนังสือคาํประกนัของธนาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย  ์ ในกรณีทีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายใน

กาํหนดเวลาขา้งตน้  ให้รีบส่งตน้ฉบบัหนงัสือคาํประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคา  หรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนโดยเร็ว  พร้อมกบัแจง้ใหธ้นาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน  

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยผ์ูค้าํประกนัทราบดว้ย 
 

ส่วนท ี ๘ 

การลงโทษผู้ทิงงาน 
 

 ข้อ  ๑๔๕  ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบจดัทาํบญัชีรายชือผูทิ้งงาน  ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นหมวดนี 

 ห้ามส่วนราชการก่อนิติสมัพนัธ์กบัผูทิ้งงานทีผูรั้กษาการตามระเบียบได้ระบุชือไวใ้นบัญชีรายชือผู ้

ทิงงานและไดแ้จง้เวียนชือแลว้  เวน้แต่ผูรั้กษาการตามระเบียบจะสงัเพิกถอนการเป็นผูทิ้งงาน 

 การหา้มส่วนราชการก่อนิติสัมพนัธ์กบัผูทิ้งงานตามวรรคสอง  ให้ใชบ้งัคบักบับุคคลตามขอ้ ๑๔๕ ฉ 

วรรคสอง  และวรรคสามดว้ย 

 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดทีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาให้เป็นผูทิ้งงานตามขอ้กาํหนดในส่วนนี  

ให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได  ้ แต่ถา้ผลการพิจารณาต่อมา  ผู้

รักษาการตามระเบียบไดส้ังใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนันเป็นผูทิ้งงาน  ใหป้ลดักระทรวงตดัรายชือ

บุคคลดงักล่าวออกจากรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  

หรือเสนองาน  หรือยกเลิกการลงนามในสญัญาซือหรือจา้งทีไดก้ระทาํก่อนการสังการของผูรั้กษาการตาม

ระเบียบ  เว ้นแต่ในกรณีทีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง  

ปลดักระทรวงจะไม่ตดัรายชือบุคคลดงักล่าวออกจากรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก  หรือจะไม่ยกเลิกการ

เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซือหรือจา้งทีได้

กระทาํก่อนการสังการของผูรั้กษาการตามระเบียบก็ได ้

 ข้อ  ๑๔๕  ทวิ  เมือปรากฏกรณีใดกรณีหนึง  ดงัต่อไปนี 

  (๑)  ผูที้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสัญญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาทีทางราชการ

กาํหนด 

  (๒)  เมือคู่สัญญาของทางราชการ  หรือผูรั้บจา้งช่วงทีทางราชการอนุญาตใหรั้บช่วงงานได ้ 

ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนนั 

  (๓)  พสัดุทีซือหรือจา้งทาํ  เกิดขอ้บกพร่องขึนภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง  และไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งจากผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  หรือคู่สญัญา  หรือพสัดุทีซือหรือจา้ง
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ไม่ไดม้าตรฐาน  หรือวสัดุทีใชไ้ม่ไดม้าตรฐาน  หรือไม่ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง  ทาํ

ให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง  หรือ 

  (๔)  สาํหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หากปรากฏว่าพสัดุหรือวสัดุทีซือหรือจา้งหรือใช้

โดยผูรั้บจา้งช่วงทีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ มีขอ้บกพร่อง  หรือไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่ครบถว้น

ตาม  (๓) 

 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการทาํรายงานไปยงัปลดักระทรวงโดยเร็ว  เพือพิจารณาให้บุคคลทีไดรั้บการ

คดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สญัญา  หรือผูรั้บจา้งช่วงทีทางราชการอนุญาตใหรั้บช่วงงานได  ้ เป็นผูทิ้ง

งาน  แลว้แต่กรณี  พร้อมทงัเสนอความเห็นของตนเพือประกอบการพิจารณาของปลดักระทรวงดว้ย 

 เมือปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นว่า  การกระทาํตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  เป็นการกระทาํโดยไม่

มีเหตุผลอนัสมควร  และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้งงาน  ให้ปลดักระทรวงส่งชือบุคคลดงักล่าวไปยงัผู ้

รักษาการตามระเบียบเพือพิจารณาสงัให้เป็นผูทิ้งงานโดยเร็ว 

 ในกรณีทีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลกัเกณฑ์และวงเงินที กวพ. กาํหนด  หากปลดักระทรวง

พิจารณาแลว้เห็นว่า  บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่สมควรเป็นผูทิ้งงาน  ใหป้ลดักระทรวงรายงานไปยงั กวพ. 

เพือทราบดว้ย 

 เมือผูรั้กษาการตามระเบียบไดพิ้จารณาหลงัจากทีไดฟั้งความเห็นของ กวพ. ตามขอ้ ๑๒ (๖) แลว้  

และเห็นว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้งงาน  ก็ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบสงัให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูทิ้งงาน

โดยระบุชือผูทิ้งงานไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้งงาน  พร้อมทงัแจง้เวียนชือผูทิ้งงานให้ส่วนราชการอืนทราบ  

รวมทงัแจง้ให้ผูทิ้งงานรายนนัทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 ในกรณีผูรั้กษาการตามระเบียบเห็นวา่บุคคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูทิ้งงาน  ให้แจง้ผลการพิจารณา

ไปให้ปลดักระทรวงทราบ 

 ข้อ  ๑๔๕  ตรี  ในกรณีการจา้งทีปรึกษาหรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  หากตรวจสอบแลว้  

ปรากฏว่าผลจากการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวมีขอ้บกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการอยา่งร้ายแรง  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลดักระทรวงเพือพิจารณาใหคู่้สัญญานนัเป็นผูทิ้งงาน 

 การพิจารณาสังให้คู่สัญญาเป็นผูทิ้งงานตามวรรคหนึง  ให้นาํความในข้อ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  

วรรคสี  วรรคห้า  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๔๕  จัตวา  ในการจดัหาพสัดุตามระเบียบนี  หากมีเหตุอนัควรสงสยัปรากฏในภายหลงัว่า  ผู ้

เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหนึงหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีได้รับการ

คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระทาํการโดยไม่

สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใชชื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน  ให้

ส่วนราชการทีเกียวขอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้งงานหรือไม่  โดยมี

หนังสือแจง้เหตุทีทางราชการสงสยัไปยงัผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถกูสงสยัทราบ  พร้อมทงัให้ชีแจง
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รายละเอียดขอ้เท็จจริงภายในเวลาทีทางราชการกาํหนด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บ

หนงัสือแจง้จากส่วนราชการ 

 เมือส่วนราชการไดรั้บคาํชีแจงจากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถกูสงสยัตามวรรคหนึงแลว้  ให้

หวัหน้าส่วนราชการทาํรายงานไปยงัปลดักระทรวง  พร้อมทงัเสนอความเห็นของตน  เพือประกอบการ

พิจารณาของปลดักระทรวงว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูทิ้งงานหรือไม ่

 หากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถูกสงสัย  ไม่ชีแจงภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง  ใหถื้อว่ามี

เหตุอนัควรเชือไดว่้ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือมีการกระทาํโดย

ไม่สุจริตใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวง  พร้อมทงัเสนอความเห็นเพือพิจารณาใหผู้น้นัเป็นผูทิ้งงาน 

 การพิจารณาให้ผูเ้สนอราคา  หรือผูเ้สนองานเป็นผูทิ้งงานตามวรรคสอง  และวรรคสาม  ใหน้าํความ

ในขอ้ ๑๔๕ ทว ิ วรรคสาม  วรรคสี  วรรคห้า  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีทีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีร่วมกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระทาํการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึงมิใช่เป็นผูริ้เริมใหมี้การกระทาํดงักล่าว  

ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ

ปลดักระทรวง  หรือผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนนัไดรั้บการยกเวน้

ทีจะไม่เป็นผูทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวใ้นการเสนอความเห็นหรือในการสังการ  

แลว้แต่กรณี 

 ข้อ  ๑๔๕  ฉ ในกรณีทีนิติบุคคลใดถูกสังใหเ้ป็นผูทิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ 

๑๔๕ จตัวา  ถา้การกระทาํดงักล่าวเกิดจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจใน

การดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน  ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบนีสังให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูทิ้งงานดว้ย 

 ในกรณีทีนิติบุคคลรายใดถูกสังใหเ้ป็นผูทิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  

ใหค้าํสงัดงักล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอืนทีดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั  ซึงมีหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการ

ผูจ้ ัดการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนนัเป็นบุคคลเดียวกันกับ

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลทีถูก

พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้งงานดว้ย 

 ในกรณีทีบุคคลธรรมดารายใดถูกสังให้เป็นผูทิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ 

จตัวา  ให้คาํสังดงักล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอืนทีเข้าเสนอราคาหรือเสนองาน  ซึงมีบุคคลดงักล่าวเป็น

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนนั

ดว้ย 

 ข้อ  ๑๔๕  สัตต  เพือประโยชน์ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี  เมือปรากฏขอ้เท็จจริงอนั

ควรสงสัยว่า  มีการกระทาํตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  และปลดักระทรวงยงัไม่ได้

รายงานไปยงัผูรั้กษาการตามระเบียบ  ผูรั้กษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  

ผูรั้บจ้าง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีมีข้อเท็จจริงอนัควรสงสัยว่ามีการกระทาํอนัเป็นการ
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ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต  มาชีแจงขอ้เท็จจริงต่อผูรั้กษาการตาม

ระเบียบ  ทงันี  โดยมีหนงัสือแจง้เหตุทีผูรั้กษาการตามระเบียบสงสยัไปยงับุคคลดงักล่าว  พร้อมทงัแจง้ให้

บุคคลนนัชีแจงรายละเอียดขอ้เท็จจริงภายในเวลาทีผูรั้กษาการตามระเบียบกาํหนด  แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๑๕ 

วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูรั้กษาการตามระเบียบ 

 เมือผูรั้กษาการตามระเบียบไดรั้บคาํชีแจงจากผูไ้ดรั้บการคดัเลือกผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สญัญา  ผู ้

เสนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถูกสงสัยตามวรรคหนึงแลว้  ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาคาํชีแจงดงักล่าว  

หากคาํชีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได ้ ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูทิ้งงาน  พร้อม

ทงัแจง้ผลการพิจารณาไปให้ปลดักระทรวงทราบดว้ย 

 หากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานทีถูกสงสัยตาม

วรรคหนึง  ไม่ชีแจงภายในกาํหนดเวลาทีผูรั้กษาการตามระเบียบจะไดก้าํหนดไว  ้ ใหถื้อว่ามีเหตุอนัควรเชือ

ไดว้า่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทาํโดยไม่สุจริต  ให้

ผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผูทิ้งงาน   พร้อมทังแจ้งผลการพิจาณาไปให้

ปลดักระทรวงทราบดว้ย 
 

หมวด  ๓ 

การควบคุมและการจาํหน่ายพัสด ุ

ส่วนที  ๑ 

การยมื 
 

 ข้อ  ๑๔๖  การให้ยืม  หรือนาํพสัดุไปใชใ้นกิจการ  ซึงมิใช่เพือประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํ

มิได ้

 ข้อ  ๑๔๗  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูปไปใช้ราชการ  ใหส่้วนราชการผูย้ืมทาํหลกัฐานการยืมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร  แสดงเหตุผลและกาํหนดวนัส่งคืน  โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (๑)  การยมืระหว่างส่วนราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหัวหนา้ส่วนราชการผูใ้ห้ยืม 

  (๒) การให้บุคคลยืมใชภ้ายในสถานทีราชการเดียวกัน  จะต้องไดรั้บอนุมติัจากหัวหน้า

หน่วยงานซึงรับผดิชอบพสัดุนนั  แต่ถา้ยืมไปใชน้อกสถานทีราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหัวหน้าส่วน

ราชการ 

 ข้อ  ๑๔๘  ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูปจะตอ้งนําพสัดุนันมาส่งคืนใหใ้นสภาพทีใชก้ารไดเ้รียบร้อย  

หากเกิดชาํรุดเสียหาย  หรือใชก้ารไม่ได ้ หรือสูญหายไป  ให้ผูย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดย

เสียค่าใชจ่้ายของตนเอง  หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลกัษณะและคุณภาพอยา่งเดียวกนั  หรือ

ชดใชเ้ป็นเงินตามราคาทีเป็นอยูใ่นขณะยมืตามหลกัเกณฑ์ทีกระทรวงการคลงักาํหนด 

 ข้อ  ๑๔๙  การยืมพสัดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ  ให้กระทาํไดเ้ฉพาะเมือส่วน

ราชการผูย้มืมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดุนนัเป็นการรีบด่วน จะดาํเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการ  และส่วนราชการ
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ผูใ้ห้ยืมมีพสัดุนนั ๆ พอทีจะให้ยืมได ้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน  และใหมี้หลกัฐานการยืม

เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทงันี  โดยปกติส่วนราชการผูย้ืมจะตอ้งจดัหาพสัดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณ

เช่นเดียวกนัส่งคืนใหส่้วนราชการผูใ้หย้มื 

 ข้อ  ๑๕๐  เมือครบกาํหนดยมื  ให้ผูใ้ห้ยืมหรือผูรั้บหนา้ทีแทน  มีหนา้ทีติดตามทวงพสัดุทีใหย้มืไป

คืนภายใน ๗ วนั  นบัแต่วนัครบกาํหนด 
 

ส่วนท ี ๒ 

การควบคุม 
 

การเก็บรักษาพัสดุ 

 ข้อ  ๑๕๑  พสัดุของส่วนราชการไม่ว่าจะไดม้าดว้ยประการใด  ให้อยูใ่นความควบคุมตามระเบียบนี  

เวน้แต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน 

 ข้อ  ๑๕๒  เมือเจา้หน้าทีพสัดุไดรั้บมอบแลว้  ให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (๑)  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพือควบคุมพสัดุ  แลว้แต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ

ตามตวัอย่างที กวพ. กาํหนด  โดยให้มีหลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย 

  สาํหรับพสัดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกนัก็ได ้

  (๒)  เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภยั  และใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตาม

บญัชีหรือทะเบียน 
 

การเบิก – จ่ายพสัดุ 

 ข้อ  ๑๕๓  หน่วยงานระดับกอง  หน่วยงานซึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดบักรม  หรือ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ประสงค์จะเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุระดบักรม  ให้หัวหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 

 การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  หรือของหน่วยงานซึงแยกต่างหากจาก

ส่วนราชการระดบักรม  ใหห้วัหนา้งานทีตอ้งใชพ้สัดุนนัเป็นผูเ้บิก 

 ให้หวัหน้าหน่วยพสัดุ  ซึงเป็นหัวหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  หรือตาํกว่าระดบัแผนกทีมีหนา้ที

เกียวกบัการควบคุมพสัดุ  หรือขา้ราชการอืนซึงไดรั้บการแต่งตงัจากหวัหนา้ส่วนราชการเป็นหัวหนา้หน่วย

พสัดุเป็นผูส้งัจ่ายพสัดุ  แลว้แต่กรณี 

 ส่วนราชการใดมีความจาํเป็น  หัวหน้าส่วนราชการจะกาํหนดวิธีการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอยา่งอืนก็ได ้ 

และใหแ้จง้สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบดว้ย 

 ข้อ  ๑๕๔  ผูจ่้ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถา้มี)  แลว้

ลงบญัชีหรือทะเบียนทุกครังทีมีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
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การตรวจสอบพสัดุประจําปี 

 ข้อ  ๑๕๕  ก่อนสินเดือนกนัยายนทุกปี  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานซึงมีพสัดุไว้

จ่ายตามขอ้ ๑๕๓  แลว้แต่กรณี  แต่งตงัเจา้หนา้ทีในส่วนราชการหรือหน่วยงานนนั  ซึงมิใช่เจา้หนา้ทีพสัดุคน

หนึงหรือหลายคนตามความจาํเป็น  เพือตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุงวดตงัแต่วนัที  ๑  ตุลาคมปีก่อน  จนถึง

วนัที  ๓๐  กนัยายนปีปัจจุบนั  และตรวจนับพสัดุประเภททีคงเหลืออยูเ่พียงวนัสินงวดนนั 

 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง  ใหเ้ริมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของเดือน

ตุลาคมเป็นตน้ไป  วา่การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุคงเหลือมีตวัอยู่ตรงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่  มี

พสัดุใดชาํรุด  เสือมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพสัดุใดไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  แลว้

ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตังภายใน ๓๐ วนัทาํการ  นับแต่วนัเริมดาํเนินการ

ตรวจสอบพสัดุนนั 

 เมือผูแ้ต่งตงัไดรั้บรายงานจากเจา้หน้าทีผูต้รวจสอบแลว้  ใหส่้งรายงานเสนอตามลาํดับชนัจนถึง

หวัหนา้ส่วนราชการ ๑ ชุด  และส่งสาํเนารายงานไปยงัสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงิน

แผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี ๑ ชุด  สาํหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้ส่งสาํเนารายงานไป

ยงัส่วนราชการตน้สังกดัอีก ๑ ชุด  ดว้ย 

 ข้อ  ๑๕๖  เมือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานดงักล่าวตามขอ้ ๑๕๕  และปรากฏว่ามีพสัดุชาํรุด  

เสือมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จาํเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก็ให้แต่งตงัคณะกรรมการสอบหา

ขอ้เท็จจริงขึนคณะหนึง  โดยให้นาํความในขอ้ ๓๕  และขอ้ ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  เวน้แต่กรณีทีเห็น

ไดอ้ย่างชดัเจนว่า  เป็นการเสือมสภาพเนืองมาจากการใชง้านตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้หัวหน้า

ส่วนราชการพิจารณาสงัการให้ดาํเนินการจาํหน่ายต่อไปได ้

 ถา้ผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะตอ้งหาตัวผูรั้บผิดดว้ย  ให้หัวหนา้ส่วนราชการดาํเนินการตาม

กฎหมายและระเบียบของทางราชการทีเกียวขอ้งต่อไป 
 

ส่วนที ๓ 

การจําหน่าย 
 

 ข้อ  ๑๕๗  หลงัจากการตรวจสอบแลว้  พสัดุใดหมดความจาํเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ

สินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าทีพสัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ   เพือพิจารณาสังให้

ดาํเนินการตามวิธีการอย่างหนึงอย่างใดดงัต่อไปนี 

  (๑)  ขาย  ใหด้าํเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถา้ขายโดยวิธีทอดตลาดแลว้ไม่ได้

ผลดี  ให้นาํวิธีทีกาํหนดเกียวกบัการซือมาใช้โดยอนุโลม  เวน้แต่การขายพสัดุครังหนึงซึงมีราคาซือหรือ

ไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนกไ็ด ้
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  การขายให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 

  (๒)  แลกเปลียน  ให้ดาํเนินการตามวิธีการแลกเปลียนทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนี 

  (๓)  โอน  ใหโ้อนแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิน  รัฐวิสาหกิจ  

หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากรทงันีให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้

ต่อกนัดว้ย 

  (๔)  แปรสภาพหรือทาํลาย  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่วนราชการกาํหนด 

 การดาํเนินการตามวรรคหนึง  โดยปกติให้แลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั  นบัแต่วนัทีหัวหนา้ส่วนราชการ

สังการ  และสาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหนา้ส่วนราชการเจา้ของ

งบประมาณก่อนดว้ย 

 ข้อ  ๑๕๘  เงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายพสัดุ  ให้ถือปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือ

ขอ้ตกลงในส่วนทีใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณี 
 

การจาํหน่ายเป็นสูญ 

 ข้อ  ๑๕๙  ในกรณีทีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผดิหรือมีตวัผูรั้บผดิแต่ไม่สามารถชดใชไ้ด ้ 

หรือมีตัวพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรดาํเนินการตามข้อ ๑๕๗  ให้จาํหน่ายพสัดุนันเป็นสูญ  ตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

  (๑)  ถา้พสัดุนันมีราคาซือ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้หัวหนา้ส่วน

ราชการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 

  (๒)  ถา้พสัดุนันมีราคาซือ  หรือไดม้ารวมกนัเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ใหอ้ยู่ในอาํนาจของ

กระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการทีกระทรวงการคลงัมอบหมายทีจะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 
 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 ข้อ  ๑๖๐  เมือไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๕๗ แลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุลงจ่ายพสัดุนนัออกจากบญัชีหรือ

ทะเบียนทนัที  แลว้แจง้ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  

ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนนั 

 เมือไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๕๙  แลว้  ใหเ้จา้หนา้ทีพสัดุลงจ่ายพสัดุนนัออกจากบญัชีหรือทะเบียน

ทนัที  แลว้แจง้ใหก้ระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการทีกระทรวงการคลงัมอบหมาย  และสํานกังานตรวจเงิน

แผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภมิูภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนนั 

 สาํหรับพสัดุซึงตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจง้แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนดดว้ย 
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 ข้อ  ๑๖๑  ในกรณีทีพสัดุของทางราชการเกิดการชาํรุด  เสือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่

จาํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามขอ้ ๑๕๕  และไดด้าํเนินการตามกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการทีเกียวขอ้ง  หรือระเบียบนีโดยอนุโลม  แลว้แต่กรณีเสร็จสินแลว้  ถา้ไม่มีระเบียบอืน

ใดกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ให้ดาํเนินการตามขอ้ ๑๕๗  ขอ้ ๑๕๘  ขอ้ ๑๕๙  และขอ้ ๑๖๐  โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  ๑๖๒  ในระหว่างทียงัไม่ได้ตงัศูนยข์้อมูลทีปรึกษาตามข้อ  ๗๔  ให้ยกเวน้ไม่นําข้อกาํหนด

เกียวกบัศนูยข์อ้มลูทีปรึกษามาใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการจา้งทีปรึกษาตามทีกาํหนดไวใ้นหมวด ๒ ส่วนที ๓ 

และให้ดาํเนินการหารายชือทีปรึกษาไทย  ตามวิธีการทีกาํหนดไวส้าํหรับทีปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๖๓  รายชือผูทิ้งงานทีมีอยูก่่อนระเบียบนีใชบ้งัคบั  ให้ถือว่าเป็นผูทิ้งงานตามระเบียบนีดว้ย 

 สาํหรับการพิจารณาลงโทษผูที้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที

กาํหนด  หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนนั  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ซึง

พฤติการณ์ดงักล่าวเกิดขึนก่อนทีระเบียบนีจะใชบ้งัคบั  ให้พิจารณาสังการตามระเบียบทีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม 

 ข้อ  ๑๖๔  การพสัดุใดทีอยู่ในระหว่างดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัทีระเบียบสาํนัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุฉบบันีใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการต่อไปตามระเบียบทีใชบ้งัคบัอยู่เดิมจนกว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จ  หรือจนกวา่จะสามารถดาํเนินการตามระเบียบนีได ้

 ข้อ  ๑๖๕  ให้คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 

๒๕๒๑  และทีแกไ้ขเพิมเติม  ยงัคงปฏิบติัหนา้ทีต่อไป  กบัใหมี้อาํนาจหน้าทีกาํหนดแบบหรือตวัอยา่งตาม

ระเบียบขอ้ ๑๒ (๕)  จนกวา่จะมีการแต่งตงัคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุตามระเบียบนี 

 

ประกาศ   ณ   วนัที   ๒๐   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

 

     (ลงชือ)   อานันท์  ปันยารชุน 

               (นายอานนัท์  ปันยารชุน)  

         นายกรัฐมนตรี 
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สารบัญ 

           หน้า 

ขอ้ ๑ ชือระเบียบ            ๑ 

ขอ้ ๒ วนัใชบ้งัคบั            ๑ 

ขอ้ ๓ ระเบียบทียกเลิก           ๑ 

ขอ้ ๔ ผูรั้กษาการ            ๑ 
 

หมวด  ๑ 

ข้อความทัวไป 

ส่วนที  ๑ 

นิยาม 
 

ขอ้ ๕ คาํนิยาม            ๑ 
 

ส่วนที  ๒ 

การใช้บงัคบัและการมอบอํานาจ 
 

ขอ้ ๖ การใชบ้งัคบั            ๕ 

ขอ้ ๗ อาํนาจในการดาํเนินการของกระทรวงกลาโหม        ๕ 

ขอ้ ๘ อาํนาจในการดาํเนินการของส่วนราชการขึนตรง 

  ต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการอิสระ        ๕ 

ขอ้ ๙ การมอบอาํนาจ           ๕ 
 

ส่วนที  ๓ 

บทกาํหนดโทษ 
 

ขอ้ ๑๐ บทกาํหนดโทษ           ๖ 
 

ส่วนที  ๔ 

คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 
 

ขอ้ ๑๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ        ๖ 

ขอ้ ๑๒ อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ        ๗ 
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           หน้า 

หมวด  ๒ 

การจัดหา 

ส่วนที  ๑ 

บททัวไป 
 

ขอ้ ๑๓ การวางแผนในการจดัหา          ๘ 

ขอ้ ๑๔ การจดัหาทีอยูน่อกเหนือระเบียบ         ๘ 

ขอ้ ๑๕ การจดัทาํเอง            ๘ 

ขอ้ ๑๕  ทวิ   หลกัการของการจดัหาพสัดุ         ๘ 

ขอ้ ๑๕  ตรี – ขอ้   ๑๕  เบญจ การตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคา 

     หรือผูเ้สนองานทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั      ๘ 

ขอ้ ๑๕  ฉ  –  ขอ้   ๑๕  สัตต การปฏิบติักรณีพบว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน 

     มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 

     อย่างเป็นธรรม         ๑๐ 
 

ส่วนที  ๒ 

การซือการจ้าง 
 

ขอ้ ๑๖ – ขอ้   ๑๗ การใชพ้สัดุทีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย      ๑๑ 

ขอ้ ๑๘ – ขอ้   ๒๖ วิธีซือและวิธีจา้ง          ๑๕ 

ขอ้ ๒๗ – ขอ้   ๒๙ รายงานขอซือหรือขอจา้ง         ๑๖ 

ขอ้ ๓๐ – ขอ้   ๓๓  ทวิ การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้        ๑๗ 

ขอ้ ๓๔ – ขอ้   ๓๘ กรรมการและผูค้วบคุมงาน         ๒๐ 

ขอ้ ๓๙ วิธีตกลงราคา            ๒๑ 

ขอ้ ๔๐ – ขอ้   ๔๓ วิธีสอบราคา          ๒๑ 

ขอ้ ๔๔ – ขอ้   ๕๖ วิธีประกวดราคา          ๒๔ 

ขอ้ ๕๗ – ขอ้   ๕๘ การดาํเนินการจดัซือจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ       ๒๙ 

ขอ้ ๕๙ วิธีกรณีพิเศษ            ๓๐ 

ขอ้ ๖๐ – ขอ้   ๖๔ การจดัซือยาและเวชภณัฑ ์         ๓๑ 

ขอ้ ๖๕ – ขอ้   ๖๗ อาํนาจในการสังซือหรือสังจา้ง        ๓๑ 

ขอ้ ๖๘ – ขอ้   ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหน้า          ๓๒ 

ขอ้ ๗๑ การตรวจรับพสัดุ           ๓๓ 

ขอ้ ๗๒ – ขอ้   ๗๓ การตรวจการจา้งก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง      ๓๔ 



 64

           หน้า 

ส่วนที  ๓ 

การจ้างทีปรึกษา 
 

ขอ้ ๗๔ – ขอ้   ๗๖ การส่งเสริมทีปรึกษาไทย          ๓๕ 

ขอ้ ๗๗ วธีิจา้งทีปรึกษา           ๓๖ 

ขอ้ ๗๘ รายงานขอจา้งทีปรึกษา          ๓๖ 

ขอ้ ๗๙ – ขอ้   ๘๑ กรรมการ           ๓๗ 

ขอ้ ๘๒ – ขอ้   ๘๔ วิธีตกลง           ๓๗ 

ขอ้ ๘๕ – ขอ้   ๙๐ วิธีคดัเลือก           ๓๘ 

ขอ้ ๙๑ อาํนาจในการสังจา้งทีปรึกษา          ๔๐ 

ขอ้ ๙๒ ค่าจา้งทีปรึกษา           ๔๐ 

ขอ้ ๙๓ – ขอ้   ๙๔ หลกัประกนัผลงาน          ๔๐ 
 

ส่วนที  ๔ 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 

ขอ้ ๙๕ วิธีจา้ง             ๔๑ 

ขอ้ ๙๖ รายงานขอจา้งออกแบบและควบคุมงาน         ๔๑ 

ขอ้ ๙๗ – ขอ้   ๙๙ การจา้งโดยวิธีตกลง         ๔๑ 

ขอ้ ๑๐๐ – ขอ้   ๑๐๓  การจา้งโดยวิธีคดัเลือก         ๔๒ 

ขอ้ ๑๐๔ – ขอ้   ๑๐๖ การจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด       ๔๓ 

ขอ้ ๑๐๗ – ขอ้   ๑๐๙ การจา้งโดยวิธีพิเศษ         ๔๓ 

ขอ้ ๑๑๐ – ขอ้   ๑๑๑  การประการเชิญชวน         ๔๔ 

ขอ้ ๑๑๒ – ขอ้   ๑๑๓ การเสนองาน          ๔๕ 

ขอ้ ๑๑๔ – ขอ้   ๑๑๕ อาํนาจสงัจา้ง          ๔๕ 

ขอ้ ๑๑๖ – ขอ้   ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน         ๔๖ 

ขอ้ ๑๑๘ การควบคุมงาน           ๔๖ 

ขอ้ ๑๑๙ – ขอ้   ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน        ๔๖ 
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            หน้า 

ส่วนที  ๕ 

การแลกเปลยีน 
 

ขอ้ ๑๒๓ หลกัการแลกเปลียนพสัดุ          ๔๗ 

ขอ้ ๑๒๔ รายงานขอแลกเปลียนพสัดุ          ๔๗ 

ขอ้ ๑๒๕ การแลกเปลียนพสัดุกบัเอกชน         ๔๘ 

ขอ้ ๑๒๖ การแลกเปลียนพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐ        ๔๘ 

ขอ้ ๑๒๗ การดาํเนินการหลงัจากทีไดรั้บครุภณัฑจ์ากการแลกเปลียนแลว้      ๔๘ 
 

ส่วนที  ๖ 

การเช่า 
 

ขอ้ ๑๒๘ การเช่าสงัหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์

  และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้         ๔๘ 

ขอ้ ๑๒๙ – ขอ้   ๑๓๑ การเช่าอสังหาริมทรัพย ์         ๔๙ 
 

ส่วนที  ๗ 

สัญญาและหลกัประกนั 
 

ขอ้ ๑๓๒ – ขอ้   ๑๓๓  การทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ       ๕๐ 

ขอ้ ๑๓๔ ค่าปรับ              ๕๑ 

ขอ้ ๑๓๕ การส่งสาํเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือให้ส่วนราชการทีเกียวขอ้ง     ๕๑ 

ขอ้ ๑๓๖ การแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือทีไดล้งนามแลว้     ๕๑ 

ขอ้ ๑๓๗ – ขอ้   ๑๓๘  การบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง        ๕๒ 

ขอ้ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาทาํการตามสญัญา 

  หรือขอ้ตกลง           ๕๒ 

ขอ้ ๑๔๐ การใชสิ้ทธิตามเงือนไขของสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือขอ้กฎหมาย     ๕๒ 

ขอ้ ๑๔๑ – ขอ้   ๑๔๔  หลกัประกนั          ๕๒ 
 

ส่วนที  ๘ 

การลงโทษผู้ทิงงาน 
 

ขอ้ ๑๔๕ – ขอ้   ๑๔๕  สัตต การลงโทษผูทิ้งงาน        ๕๔ 
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             หน้า 

หมวด  ๓ 

การควบคุมและการจาํหน่ายพัสด ุ

ส่วนที  ๑ 

การยมื 
 

ขอ้ ๑๔๖ หลกัการใหย้มืหรือนาํพสัดุไปใช ้         ๕๗ 

ขอ้ ๑๔๗ – ขอ้   ๑๔๘  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป        ๕๗ 

ขอ้ ๑๔๙ การยมืพสัดุประเภทใชสิ้นเปลือง         ๕๗ 

ขอ้ ๑๕๐ การติดตามทวงพสัดุทีใหย้มืไปคืน         ๕๘ 

 

ส่วนที  ๒ 

การควบคุม 
 

ขอ้ ๑๕๑ หลกัการควบคุมพสัดุ          ๕๘ 

ขอ้ ๑๕๒ การเก็บรักษาพสัดุ           ๕๘ 

ขอ้ ๑๕๓ – ขอ้   ๑๕๔  วิธีการเบิก – จ่ายพสัดุ         ๕๘ 

ขอ้ ๑๕๕ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี          ๕๙ 

ขอ้ ๑๕๖ การดาํเนินการกรณีทีมีพสัดุชาํรุดเสือมสภาพหรือสูญไป      ๕๙ 

 

ส่วนที  ๓ 

การจําหน่าย 
 

ขอ้ ๑๕๗ วิธีการจาํหน่ายพสัดุ           ๕๙ 

ขอ้ ๑๕๘ การดาํเนินการเกียวกบัเงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายพสัดุ       ๖๐ 

ขอ้ ๑๕๙ การจาํหน่ายเป็นสูญ           ๖๐ 

ขอ้ ๑๖๐ การลงจ่ายพสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบียน        ๖๐ 

ขอ้ ๑๖๑ การดาํเนินการในกรณีทีพสัดุชาํรุด เสือมสภาพ สูญไป หรือไม่จาํเป็นตอ้งใช ้

  ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพสัดุประจาํปี       ๖๑ 
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             หน้า 

หมวด  ๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๑๖๒ การดาํเนินการในระหว่างทียงัไม่ไดต้งัศูนยข์อ้มูลทีปรึกษา      ๖๑ 

ขอ้ ๑๖๓ รายชือผูทิ้งงาน  และการพิจารณาลงโทษผูทิ้งงาน 

  ก่อนระเบียบนีใชบ้งัคบั          ๖๑ 

ขอ้ ๑๖๔ การพสัดุทีอยูใ่นระหว่างดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จ 

  ในวนัทีระเบียบนีใชบ้งัคบั          ๖๑ 

ขอ้ ๑๖๕ การปฏิบตัิของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบสาํนัก 

  นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และทีแกไ้ขเพิมเติม 

  ก่อนการแต่งตงัคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุตามระเบียบนี      ๖๑ 

 


