ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และทีแก้ ไขเพิมเติม
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการซือ การจ้าง และการจ้างทีปรึ กษา ภายใต้โครงการทีดําเนิ นการด้วยเงินกู้จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบทีเกียวข้องกับการพัสดุ ให้เป็ นระเบียบเดียวกัน เพือสะดวกในการ
ปฏิบตั ยิ งขึ
ิ น คณะรัฐมนตรี จงึ วางระเบียบไว้ดงั นี
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้ อ ๒ ระเบี ยบนี ให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิบวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๙) ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ว ยการซื อ การจ้าง และการจ้างที ปรึ กษา ภายใต้
โครงการทีดําเนินการด้วยเงินกูจ้ ากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสังอืนใด ทีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี หรื อ
ซึงขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้ อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
หมวด ๑
ข้ อความทัวไป
ส่ วนที ๑
นิยาม
ข้ อ ๕ ในระเบียบนี
“การพัส ดุ ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื อ การจ้าง การจ้างที ปรึ กษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลียน การเช่า การควบคุม การจําหน่ าย และการดําเนิ นการอืน ๆ ที
กําหนดไว้ในระเบียบนี
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“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีกําหนดไว้ในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรื อการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซื อ” หมายความว่า การซือพัสดุทุกชนิ ดทังทีมีการติด ตัง ทดลอง และบริ การที
เกียวเนืองอืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ และการจ้างเหมาบริ การ แต่ ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการตามระเบี ยบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดิ นทางไปราชการตามกฎหมายว่ าด้วยค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไป
ราชการ การจ้างทีปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์
“การจ้ างทีปรึก ษา” หมายความว่า การจ้างบริ การจากทีปรึ ก ษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริ การจากนิติบุคคลหรื อบุคคล
ธรรมดา ทีประกอบธุรกิจบริ การด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณรายจ่ าย
เพิมเติม และเงินซึงส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ตอ้ ง
ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี
“เงินกู้” หมายความว่า เงินกูต้ ามกฎหมายว่าด้วยการให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
ต่างประเทศ
“เงินช่ วยเหลือ” หมายความว่า เงินทีได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทังในระดับรัฐบาลและทีมิใช่ระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรื อเอกชนต่างประเทศ
“อาคาร” หมายความว่า สิงปลูกสร้างถาวรทีบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อใช้สอยได้ เช่น อาคารที
ทําการ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกี ฬา สถานี นาํ ร่ อง หรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืนที มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ งก่อสร้างอืน ๆ ซึ งสร้ างขึ นเพือประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนัน ๆ เช่ น
เสาธง รั ว ท่อระบายนํา หอถังนํา ถนน ประปาและสิ งอืน ๆ ซึ งเป็ นส่ วนประกอบของตัวอาคาร เช่ น
เครื องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุทีผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทีผลิตสําเร็ จรู ปแล้ว โดยสถานทีผลิต
ตังอยูใ่ นประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการทีเป็ นของบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลสัญชาติไทย
“ทีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีประกอบธุรกิจ หรื อสามารถ
ให้บริ การเป็ นทีปรึ กษาทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาอืน รวมทังให้บริ การด้าน
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ศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการให้บริ การออกแบบและควบคุ มงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ทีปรึกษาไทย” หมายความว่า ทีปรึ ก ษาทีมีสญ
ั ชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กบั ศูนย์
ข้อมูลทีปรึ กษาของกระทรวงการคลัง
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรื อหน่ วยงานอืนใด
ของรั ฐ ทังในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรื อในต่ างประเทศ แต่ ไม่รวมถึงรั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิน หรื อหน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิน
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“หัวหน้ าส่ วนราชการ”
- สําหรับราชการบริ หารส่ วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรื อหัวหน้าส่ วนราชการ
ทีเรี ยกชืออย่างอืนและมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริ หารส่วนภูมภิ าค หมายความว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
“หัวหน้ าเจ้าหน้ าทีพัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่ วยงานระดับกองหรื อทีมีฐานะเทียบ
กอง ซึ งปฏิ บตั ิ งานในสายงานที เกี ยวกับ การพัสดุ ต ามที องค์ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลกํา หนด หรื อ
ข้าราชการอืนซึงได้รบั แต่งตังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ แล้วแต่กรณี
“เจ้ าหน้ าทีพัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีซึงดํารงตําแหน่ งทีมีหน้าทีเกี ยวกับการพัสดุ
หรื อผูไ้ ด้รับแต่งตังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าทีหรื อปฏิบตั ิงานเกียวกับการพัสดุตามระเบียบนี
“ผู้อํานวยการโครงการ” หมายความว่า ผูซ้ ึงได้รั บแต่ งตังหรื อมอบหมายให้มีหน้าที
รับผิดชอบในการดําเนินการเกียวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรื อโครงการเงินช่วยเหลือ
“โรงงานทีได้ รับการรับ รองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานทีได้รั บการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที มอก. ๙๐๐๑ หรื อ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายทีได้รับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรื อ
หน่วยงานทีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)
“ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลทีเข้า
เสนอราคาขายในการซือพัสดุของทางราชการ หรื อเข้าเสนอราคาเพือรับจ้างทําพัสดุ หรื อเข้าเสนองานเพือ
รับจ้างเป็ นทีปรึ กษา หรื อรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลอืนทีเข้าเสนอราคาหรื อเข้าเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนันในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การทีบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี
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(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ งมีอาํ นาจ
หรื อสามารถใช้อาํ นาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลอีกรายหนึ งหรื อ
หลายราย ทีเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วนราชการนันในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
ไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด เป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจํากัดอีกรายหนึงหรื อหลายราย ทีเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วนราชการนันในคราวเดียวกัน
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นซึงถือหุ ้นเกิ นกว่าร้อยละยีสิ บห้าใน
กิจการนันหรื อในอัตราอืน ตามที กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อ
ของนิตบิ คุ คลรายหนึง เป็ นหุ น้ ส่วนในห้างหุ น้ ส่วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่วนจํากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ในบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดอีกรายหนึงหรื อหลายราย ทีเข้าเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนันในคราวเดียวกัน หรื อในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ ง การเป็ นหุ ้นส่ ว น หรื อการเข้าถือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่ ง การเป็ น
หุน้ ส่วน หรื อการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุค คลใดใช้ชือบุ ค คลอืนเป็ นผูจ้ ัด การ หุ ้น ส่ ว นผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ัด การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนหรื อผูถ้ อื หุ น้ โดยทีตนเองเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการบริ หารทีแท้จริ ง หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุน้ ทีแท้จริ งของห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุน้ ส่วน หรื อบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีเกียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนันในคราวเดียวกัน ให้ถอื ว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนันมีความสัมพันธ์ก นั ตาม (๑) (๒) หรื อ
(๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม” หมายความว่า การทีผูเ้ สนอราคาหรื อผู้
เสนองานรายหนึงหรื อหลายราย กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรค หรื อไม่เปิ ด
โอกาสให้มกี ารแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคา หรื อเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่วา่ จะกระทํา
โดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน หรื อทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อืนใด หรื อใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรื อกระทําการใดโดยทุจริ ต ทังนี โดยมีวตั ถุประสงค์ทีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา
หรื อผูเ้ สนองานด้วยกัน หรื อเพือให้ประโยชน์แก่ผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายหนึ งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิทาํ
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สัญญากับส่วนราชการนัน หรื อเพือหลีกเลียงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพือให้เกิดความได้เปรี ยบ
ส่วนราชการโดยมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจ้ าหน้ าทีทีมีหน้ าทีตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคาตามข้อ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการดําเนิ นการจ้าง
ที ปรึ กษาโดยวิ ธีค ัด เลื อ กตามข้อ ๘๖ คณะกรรมการดํา เนิ น การจ้า งโดยวิ ธี ค ัด เลื อ กตามข้อ ๑๐๓
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนดตามข้อ ๑๐๖ หรื อผูว้ า่ จ้างในกรณี การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพเิ ศษทีเป็ นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๗ (๒)
“งานก่อสร้ างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุ งรักษางาน
อันเกียวกับการประปา การไฟฟ้ า การสือสาร การโทรคมนาคม การระบายนํา ระบบการขนส่งปิ โตรเลียม
โดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอืนทีเกียวข้องซึงดําเนิ นการในระดับพืนดิน ใต้พืนดิน หรื อ
เหนือพืนดิน
ส่ วนที ๒
การใช้ บงั คับและการมอบอํานาจ
ข้ อ ๖ ระเบียบนี ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึงดําเนิ นการเกียวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
ข้ อ ๗ สําหรั บส่ ว นราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให้ส่ วนราชการระดับใด
ผูบ้ งั คับบัญชาชันใด ตําแหน่ งใด มีอาํ นาจดําเนิ นการตามระเบียบนี ให้เป็ นไปตามที กระทรวงกลาโหม
กําหนด และเมือได้กาํ หนดไปประการใดแล้ว ให้แจ้งผูร้ ักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้ อ ๘ สําหรับส่วนราชการทีหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อส่ วนราชการทีไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวงใด ให้หวั หน้าส่วนราชการนันมีอาํ นาจในการดําเนิ นการ
ตามระเบียบนี เท่ ากับหัวหน้าส่ วนราชการ ส่ วนอํานาจทีเกินกว่านันให้ผบู ้ งั คับบัญชาชันเหนื อขึนไปเป็ น
ผูพ้ ิจารณา
ข้ อ ๙ ผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการตามระเบียบนี จะมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่ งใดก็ได้
โดยให้คาํ นึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที และความรับผิดชอบของผูท้ ีจะได้รบั มอบอํานาจเป็ นสําคัญ
เมือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ ง ผูร้ ับมอบอํานาจมีหน้าทีต้องรับมอบอํานาจนัน และจะมอบ
อํานาจนันให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งอืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนันต่อไป
ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑.๑) กรณี มอบอํานาจให้แก่ รองผูว้ ่าราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผมู ้ อบอํานาจอํานาจชันต้น
ทราบด้วย
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(๑.๒) กรณี มอบอํานาจให้แก่บุคคลอืน นอกจากทีกล่าวใน (๑.๑) จะกระทําได้ต่อเมือ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูม้ อบอํานาจชันต้นแล้ว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพือความคล่องตัวในการจัดหา ให้หวั หน้าส่ วนราชการมอบอํานาจในการสังการและดําเนิ นการ
จัดหาให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งรองลงไปเป็ นลําดับ
สําหรับโครงการเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ ผูม้ อี าํ นาจดําเนิ นการตามระเบียบนี จะแต่งตังข้าราชการ
คนหนึงทําหน้าทีผูอ้ าํ นวยการโครงการ และมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบ
นีให้เป็ นการเฉพาะก็ได้
ให้ผมู ้ อบอํานาจส่ งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สาํ นักงานตรวจเงิน แผ่นดิน หรื อสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครัง
ส่ วนที ๓
บทกําหนดโทษ
ข้ อ ๑๐ ผูม้ อี าํ นาจหรื อหน้าทีดําเนินการตามระเบียบนี หรื อผูห้ นึ งผูใ้ ดกระทําการใดโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี หรื อกระทําการโดยมีเจตนาทุจ ริ ต หรื อกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ หรื อนอกเหนื ออํานาจหน้าที รวมทังมีพฤติกรรมทีเอืออํานวยแก่ผเู้ ข้าเสนอราคาหรื อเสนองาน ให้มี
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
หรื อตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจ ริ ต หรื อเป็ นเหตุ ให้ทางราชการเสี ยหายอย่างร้ ายแรง ให้
ดําเนินการลงโทษอย่างตําปลดออกจากราชการ
(๒) ถ้าการกระทําเป็ นเหตุให้ทางราชการเสี ยหายแต่ ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างตําตัด
เงินเดือน
(๓) ถ้าการกระทําไม่เป็ นเหตุให้ทางราชการเสี ยหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรื อว่ากล่าว
ตักเตือน โดยทําคําสังเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การลงโทษทางวินยั ตาม (๑) หรื อ (๒) ไม่เป็ นเหตุให้ผกู้ ระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทีเกียวข้องหรื อความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
ส่ วนที ๔
คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุ
ข้ อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการว่ าด้ว ยการพัสดุ เรี ย กโดยย่อว่า “กวพ.” ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนสํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผูแ้ ทนสํ า นั ก งานอัย การสู ง สุ ด ผู แ้ ทนสํา นั ก งบประมาณ ผู แ้ ทนสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ ทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี ผูแ้ ทน
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สํานักงานบริ หารหนี สาธารณะ ผูแ้ ทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผูท้ รงคุ ณวุฒิซึง
นายกรั ฐมนตรี แต่ งตังไม่เกิน ห้าคน เป็ นกรรมการ และให้เจ้าหน้าทีกรมบัญชีกลาง เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งตังผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ผูท้ รงคุณวุฒิซึงนายกรัฐมนตรี แต่งตัง มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี ผูท้ รงคุณวุฒิซึงพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตังอีกได้
ข้ อ ๑๒ ให้ กวพ. มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมตั ยิ กเว้น หรื อผ่อนผันการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
(๓) พิจารณาคําร้องเรี ยนเกียวกับการทีส่วนราชการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุ งระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) กําหนดแบบหรื อตัวอย่าง รวมทังการแก้ไขเพิมเติ ม เปลียนแปลง และกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ เพือให้เป็ นไปตามระเบียบนี
(๖) เสนอความเห็นต่อผูร้ ักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชือผูท้ ิงงาน
และการสังเปลียนแปลงเพิกถอนผูท้ ิงงานของส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ ว นท้องถิน และ
รัฐวิสาหกิจ
(๗) กําหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ ๑๖(๖) (๗) (๘) และ (๑๑)
(๘) กําหนดประเภทหรื อชนิดของพัสดุทีจําเป็ นต้องซือจากต่างประเทศ ตามข้อ ๖๘
(๙) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรื อพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรื อบุคคลทีเกียวข้องมาสอบถามหรื อให้ขอ้ เท็จจริ ง รวมทังเรี ยกเอกสารจากส่ วนราชการ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิน หรื อรัฐวิสาหกิจในส่วนทีเกียวข้อง
(๑๐) แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือทําหน้าทีตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามทีคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
(๑๒) พิจารณารายงานการจ้าง ตามข้อ ๘๓ วรรคสอง
(๑๓) กําหนดอัตราค่าจ้างทีปรึ กษา ตามข้อ ๙๒
(๑๔) กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับ ตามข้อ ๑๓๔
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบตั เิ พือให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
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หมวด ๒
การจัดหา
ส่ วนที ๑
บททัวไป
ข้ อ ๑๓ หลังจากได้ทราบยอดเงิน ทีจะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรี บดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผน และตามขันตอนของระเบี ย บนี ในส่ วนที ๒ ส่วนที ๓ หรื อส่ ว นที ๔ แล้วแต่ กรณี
เพือให้พร้อมทีจะทําสัญญาได้ทนั ทีเมือได้รบั อนุมตั ทิ างการเงินแล้ว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนด้วย
ข้ อ ๑๔ การได้มาซึงพัสดุหรื อบริ การนอกเหนือจากทีระเบียบนีได้กาํ หนดไว้ และไม่มรี ะเบียบของ
ทางราชการหรื อกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบตั ิโดยอนุ โลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึงทีกําหนดไว้ในหมวดนี
ข้ อ ๑๕ กรณีทีมีการจัดทําเอง ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง
นัน และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานโดยมีคุณ สมบัติและหน้าทีเช่น เดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการทีกําหนดให้มเี จ้าหน้าทีทีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว
ข้ อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี ผูม้ หี น้าทีรับผิดชอบในแต่ละขันตอนของการจัดหา ต้อง
ดําเนิ นการโดยเปิ ดเผย โปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้มีก ารแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ทังนี โดยคํานึ งถึง
คุณสมบัตแิ ละความสามารถของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน เว้นแต่กรณี ทีมีลกั ษณะเฉพาะอันเป็ นข้อยกเว้น
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ในการดําเนินการแต่ละขันตอน ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบต้องมีการบันทึก หลักฐานในการดําเนิ นการ
พร้อมทังต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสังการในขันตอนทีสําคัญไว้เพือประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๕ ตรี เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผเู ้ สนอ
ราคาหรื อผูเ้ สนองานทีเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านัน มีสิทธิทีจะเสนอ
ราคาหรื อเสนองานในการซือหรื อการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีปรึ กษา หรื อการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแต่ละครัง
ให้เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติดาํ เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผู้
เสนองานแต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันหรื อไม่ ก่อนการเปิ ดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณี การซือหรื อการจ้างทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔
หรื อการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีค ัดเลือกตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๙ ให้เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุ ณสมบัติ
ดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานดังกล่าว ก่อนการเปิ ดซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรื อซองข้อเสนอทางการเงิน
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ข้ อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าทีกําหนดให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานยืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นนิติบุคคล ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม และบัญชีรายชือผูถ้ อื หุ น้ รายใหญ่ พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล
ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานร่ วมกันในฐานะ
เป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และใน
กรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิได้ถอื สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อถ้าผู ้
ร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอืนตามทีส่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
การยืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึง ให้ยนพร้
ื อมกับการยืนซองสอบราคา ประกวดราคา
หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณี ทีระเบียบนี กําหนดให้ยนซองข้
ื
อเสนอด้านเทคนิ คเพียงซองเดียว
ตามข้อ ๘๗ (๒) ให้ผเู้ สนองานยืนเอกสารแสดงคุณสมบัตติ ามวรรคหนึงมาพร้อมกับการยืนซองดังกล่าวด้วย
เมือได้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แล้ว ให้เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณ สมบัติประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน
อยู่ ณ สถานทีทีมีการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าทีแจ้งให้ผู้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายนันทราบด้วย
ข้ อ ๑๕ เบญจ เมือได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชือผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการเสนอราคาหรื อเสนองานในครังนัน พร้อมทังแจ้งให้ผเู้ สนอราคาหรื อ
ผูเ้ สนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเพราะเหตุ
เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันทีได้รบั แจ้งพร้อมทังแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารทีเกียวข้องมาด้วย
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ในกรณี ทีมีการยืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทังแจ้งให้
ผูอ้ ทุ ธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุ ดสําหรับการเสนอราคาหรื อ
เสนองานในการซือหรื อการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีปรึ กษา หรื อการจ้างออกแบบและควบคุ มงานในครังนัน
และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย
การยืนอุทธรณ์ ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี ทังนี เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคํา
คัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานที ได้
ดําเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานดังกล่าวได้
ข้ อ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อ ผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรื อ
ในขณะทีมีการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน ว่ามีผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานกระทําการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้เจ้าหน้าที ทีมีหน้าทีตรวจสอบคุ ณสมบัติ ทาํ การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าวหากเชือได้วา่ มีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ให้เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชือผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีกระทําการดังกล่าวทุกราย
ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการซือหรื อการจ้างทําพัสดุ การจ้างทีปรึ กษา หรื อการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานในครังนัน เว้นแต่เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบคุณ สมบัติจ ะวินิจฉัยว่า ผูเ้ สนอ
ราคาหรื อผูเ้ สนองานนัน เป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ น
ผูร้ ิ เริ มให้มกี ารกระทําดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตดั รายชือผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนันออก
จากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการซื อหรื อการจ้างทําพัสดุ การจ้างที ปรึ กษา หรื อการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานนันก็ได้
ให้นาํ ความในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที
ถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึง มีสิทธิอทุ ธรณ์คาํ สังของเจ้าหน้าทีที
มีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ ทังนี ให้นาํ ความในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี มาใช้
กับการอุทธรณ์ในกรณี นีโดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่ วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพือพิ จารณาให้ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ ง เป็ นผู้
ทิงงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที ๘ การลงโทษผูท้ ิงงาน
ข้ อ ๑๕ สัตต ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อ
เสนองานแล้ว ว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ตามข้อ
๑๕ จัตวา วรรคสาม เป็ นผูเ้ สนอราคาที มี ผลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผูเ้ สนอราคาหรื อ ผูเ้ สนองานรายอื น
หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้
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หัวหน้าส่วนราชการมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ทุกรายออกจากประกาศรายชือตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม
ให้หวั หน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพือพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที ถูกตัด
รายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึง เป็ นผูท้ ิงงานตามความในหมวด ๒ ส่วน
ที ๘ การลงโทษผูท้ ิงงาน และในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานที ได้ดาํ เนิ น การไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้
ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานดังกล่าวได้
ส่ วนที ๒
การซือการจ้าง
การใช้ พัสดุทีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ข้ อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พสั ดุทีผลิตในประเทศหรื อเป็ นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรื อคุ ณลัก ษณะเฉพาะ ซึ งอาจมีผลกีดกัน ไม่ให้ผผู ้ ลิตหรื อ
ผูข้ ายพัสดุ ทีผลิตในประเทศหรื อเป็ นกิ จการของคนไทยสามารถเข้าแข่ งขันกันในการเสนอราคากับทาง
ราชการ
(๒) ใ นก ร ณี พั ส ดุ ที ต้ อ งก า รซื อ หรื อ จ้ า ง ทํ า มี ปร ะ กา ศกํ า หน ด มาต ร ฐา น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาํ หนดรายละเอียดหรื อคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายการในการก่อสร้างตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรื อเพือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(๓)
ในกรณี พัส ดุ ที ต้ อ งการซื อหรื อจ้า งทํา ยัง ไม่ มี ป ระกาศกํา หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผไู้ ด้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาํ หนด
รายละเอียด หรื อคุ ณลักษณะเฉพาะหรื อรายการในการก่ อสร้ าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรื อคุ ณ
ลักษณะเฉพาะตามทีระบุไว้ในคู่มือผูซ้ ือ หรื อใบแทรกคู่มือผูซ้ ือทีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน
(๔) ในกรณี ทีมีความจําเป็ นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรื อคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายการ
ในการก่ อ สร้ า ง แตกต่ า งจากที กํา หนดไว้ใ น (๒) หรื อ (๓) ให้ แ จ้ ง สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมือได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรื อไม่ทกั ท้วงแล้ว ให้
ดําเนินการซือหรื อจ้างต่อไปได้ หรื อไม่รับพิจารณารายนัน แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี พ ัส ดุ ที ต้อ งการซื อหรื อจ้า งทํา เป็ นพัส ดุ ที มี ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ยวกัน และในขณะเดี ยวกันเป็ นพัสดุทีมีผูผ้ ลิตจาก
โรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตังแต่สามรายขึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุ
ซึงแสดงเครื องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพทีทําในประเทศไทย
เท่านัน
ในกรณี พสั ดุทีต้องการซือหรื อจ้างทําตามวรรคหนึ ง เป็ นพัสดุทีมีผไู้ ด้รับใบอนุญาตแสดง
เครื องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ยวกัน และในขณะเดี ยวกันเป็ นพัสดุทีมีผผู้ ลิตจาก
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โรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุ ณภาพโดยมีผผู ้ ลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็ นพัสดุทีมีผไู้ ด้รับใบอนุ ญาต
แสดงเครื องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรื อขนาดเดียวกันโดยมีผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตตังแต่สามรายขึนไป
หรื อเป็ นพัสดุทีมีผผู้ ลิตจากโรงงาน ทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู ้ ลิตตังแต่สามรายขึนไป ให้
ส่วนราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึงแสดงเครื องหมายมาตรฐานหรื อพัสดุทีผลิตจากโรงงานทีได้รบั
การรับรองระบบคุณภาพทีทําในประเทศไทยและให้ดาํ เนินการตาม (๖)
(๖) ในกรณี พสั ดุทีต้องการซือหรื อจ้างทํา เป็ นพัสดุทีมีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครื องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรื อขนาดเดียวกันตังแต่สามรายขึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึงแสดง
เครื องหมายมาตรฐานทีทําในประเทศไทยเท่านัน
ในกรณี พสั ดุ ทีต้องการซื อหรื อจ้างทํา เป็ นพัสดุทีมีผผู้ ลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตังแต่สามรายขึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึงผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพทีทําในประเทศไทยเท่านัน
การซื อหรื อการจ้างในกรณี นี นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุที แสดง
เครื องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทีมีผผู้ ลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสู งกว่าราคาตําสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอืนไม่เกิ นร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุ ที
แสดงเครื องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที ได้รับการรั บรองระบบคุณภาพรายทีเสนอราคาตําสุ ด
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตําสุ ดไม่เกิ นร้อยละสาม หรื ออัตราที กวพ. กําหนดตาม ข้อ
๑๒ (๗) ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน
(๗) ในกรณี พสั ดุทีต้องการซือหรื อจ้างทําตาม (๕) หรื อ (๖) เป็ นพัสดุทีมีผไู้ ด้รับใบอนุญาต
แสดงเครื องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทีผลิตจาก
โรงงานที ได้รั บการรั บรองระบบคุ ณ ภาพน้อยกว่า สามราย หรื อเป็ นพัสดุ ทีมีผูไ้ ด้รั บใบอนุ ญาตแสดง
เครื องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดียวกัน โดยมีผไู้ ด้รับใบอนุ ญาตน้อยกว่าสามราย หรื อ
เป็ นพัสดุทีมีผผู้ ลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผผู้ ลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุค วาม
ต้องการเฉพาะพัสดุทีทําในประเทศไทย
การซื อหรื อการจ้างในกรณี นี นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุทีแสดง
เครื องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุทีผลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพหรื อมี
ผูเ้ สนอราคาพัสดุทีแสดงเครื องหมายมาตรฐาน หรื อมีผเู้ สนอราคาพัสดุทีผลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรอง
ระบบคุณภาพ ให้ดาํ เนินการต่อรองราคาดังนี
(ก) ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุทีแสดงเครื องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เป็ นพัสดุทีผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายทีเสนอราคาสูงกว่าราคาตําสุ ดของผูเ้ สนอ
ราคารายอืนไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทังนี ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคารายทีเสนอราคาตําสุดมาต่อรองราคา
ก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตําสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ด หรื อ
อัตราที กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒(๗) ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล
ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุทีแสดงเครื องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ
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รายทีเสนอราคาตําสุดลําดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตําสุ ดของผู้
เสนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ด หรื ออัตราที กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนัน
(ข) หากดําเนิ นการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุทีแสดง
เครื องหมายมาตรฐาน หรื อผูเ้ สนอราคาพัสดุ ทีผลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายทีเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาตําสุดของผูเ้ สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที
ลดลงสูงกว่าราคาตําสุดของผูเ้ สนอราคารายอืนไม่เกินร้อยละห้า หรื ออัตราที กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗)
ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน
(๘) ในกรณี พสั ดุ ทีต้องการซื อหรื อจ้างทํามีผ ู้ได้รับการจดทะเบี ยนผลิต ภัณฑ์ไว้ก ับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุทีทําในประเทศไทย
การซือหรื อการจ้างในกรณี นีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุทีได้รับการ
จดทะเบี ยนผลิต ภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุต สาหกรรมเสนอราคาสู งกว่าราคาตําสุ ดของผูเ้ ข้าแข่ งขันรายอืน
ไม่เกิ นร้ อยละเจ็ด ให้ต่ อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุ ทีได้รั บการจดทะเบี ย นผลิตภัณฑ์ไว้กับ กระทรวง
อุตสาหกรรมรายทีเสนอราคาตําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตําสุ ดไม่เกินร้อยละห้า
หรื ออัตราที กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน
(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) ให้ถือตามทีปรากฏในบัญชีค่มู ือผูซ้ ือหรื อใบ
แทรกคูม่ อื ผูซ้ ือทีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึนถึงเดือนก่อนหน้าทีจะประกาศซือหรื อจ้าง
ถ้ามีผเู้ สนอราคาพัสดุทีอยูร่ ะหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรื อการขอรับใบอนุ ญาต
แสดงเครื องหมายมาตรฐาน หรื อการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบ
รับมาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนนได้
ั รบั การรับรองระบบคุณภาพ หรื อใบอนุญาตแสดงเครื องหมาย
มาตรฐาน หรื อได้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจาก
วันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทงนี
ั จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถอื เสมือนเป็ นผู้
เสนอราคาพัสดุทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรื อได้รับใบอนุ ญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐาน หรื อ
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
(๑๐) ในกรณี ทีได้ดาํ เนิ นการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถซื อ
หรื อจ้างได้ ให้ดาํ เนินการซือหรื อจ้างต่อไปได้ หรื อไม่รับพิจารณารายนัน แล้วแต่กรณี
(๑๑) การซือและการจ้างนอกจากทีกล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) แต่ไม่รวมถึง
การจ้างก่อสร้าง ให้กาํ หนดเงือนไขให้ผเู้ สนอราคาระบุแหล่งกําเนิด หรื อประเทศทีผลิตด้วย ในกรณี ทีผู้
เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทีมีแหล่งกําเนิ ดหรื อผลิตในประเทศไทย หรื อเป็ นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูง
กว่าพัสดุทีมิได้มแี หล่งกําเนิดหรื อผลิตในประเทศไทยหรื อมิได้เป็ นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู ้
เสนอราคารายตําสุด ให้ต่อรองราคาของผูเ้ สนอราคาพัสดุทีมีแหล่งกําเนิดหรื อผลิตในประเทศไทยหรื อเป็ น
กิจการของคนไทยรายทีเสนอถูกต้องตามเงือนไขทีกําหนดซึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ และ

14
เสนอราคาตําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาทีลดลงสูงกว่าราคาตําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรื ออัตราที กวพ.
กําหนด ตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน
(๑๒) การเปรี ยบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาทีอยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี ราคาแยกภาษี หรื อราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ทีได้ประกาศให้ผเู ้ สนอราคาทราบ แล้วแต่
กรณี
(๑๓) ราคาทีซือหรื อจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดสําหรับวิธีซือหรื อวิธีจา้ ง
แต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรื อ (๑๑)
การซือหรื อการจ้าง ทีดําเนินการด้วยเงินกูห้ รื อเงิน ช่ว ยเหลือซึงไม่สามารถเจรจากับแหล่ง
เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือเพือกําหนดเงือนไขตามวรรคหนึงได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริ มพัสดุทีผลิตในประเทศ
ไทยหรื อเป็ นกิจการของคนไทยให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
ในกรณี ทีพัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอาํ นาจยกเว้น
การส่งเสริ มพัสดุประเภทหรื อชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ น
ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดียวกัน หรื อ
ผูผ้ ลิตจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรื อ (๗) แต่ละราย ถ้ามีลกั ษณะทีเป็ นการ
มีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมตามนัยของบทนิ ยาม “ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”
ให้นบั ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐานหรื อผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ นหนึงรายเท่านัน
ข้ อ ๑๗ ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี มีหน้าทีควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๖
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที
(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาตแสดงเครื องหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุ ญาตทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีมีพระราชกฤษฎี กากําหนดให้ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบี ยน
ผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
ในระหว่ า งที ยั ง พิ จ ารณาคํ า ขอตามวรรคหนึ งไม่ แล้ ว เสร็ จ ให้ สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับให้แก่ผยู ้ นคํ
ื าขอเพือใช้เป็ นหลักฐานกับส่วนราชการผูด้ าํ เนินการซือหรื อจ้าง
(๑.๒) จัดทําบัญชีคู่มือผูซ้ ือปี ละหนึ งครัง และใบแทรกคู่มือผูซ้ ือระบุรายชือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายชือผลิตภัณฑ์รายใหม่ทีได้ผ่านการพิจ ารณาตาม
(๑.๑) เดือนละหนึงครัง เผยแพร่ แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานของรัฐทีเรี ยกชืออย่างอืน เป็ น
ประจํา
(๑.๓) ตรวจสอบความจําเป็ นพิเศษของส่ วนราชการตามข้อ ๑๖(๔) หากเป็ นกรณี ทีไม่
สมควรให้ทกั ท้วง มิฉะนันให้ตอบรับทราบ ทังนี ภายในสิบวันทําการนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
(๒) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าทีสอดส่ องมิให้มีการหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามข้อ ๑๖
หากพบการหลีกเลียงให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึนไป เพือดําเนิ นการทางวินยั แก่ผหู้ ลีกเลียง และแจ้ง
ให้ผรู้ ักษาการตามระเบียบทราบ
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วิธีซือและวิธีจ้าง
ข้ อ ๑๘ การซือหรื อการจ้างกระทําได้ ๖ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณี พิเศษ
(๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลังกําหนด
ข้ อ ๑๙ การซือหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซือหรื อการจ้างครังหนึ งซึงมีราคาไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๐ การซือหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซือหรื อการจ้างครังหนึ งซึงมีราคาเกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๑ การซือหรื อการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือหรื อการจ้างครังหนึงซึงมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๒ การซือหรื อการจ้างตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ถ้าผูส้ งซื
ั อหรื อผูส้ งจ้
ั างเห็ นสมควรจะสังให้
กระทําโดยวิธที กํี าหนดไว้สาํ หรับวงเงินทีสูงกว่าก็ได้
การแบ่งซือหรื อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจะซือหรื อจ้างในครังเดียวกันเพือให้วงเงินตํากว่าทีกําหนด
โดยวิธีหนึงวิธีใด หรื อเพือให้อาํ นาจสังซือสังจ้างเปลียนไป จะกระทํามิได้
การซือหรื อการจ้างซึงดําเนินการด้วยเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ ผูส้ งซื
ั อหรื อผูส้ งจ้
ั างจะสังให้กระทํา
ตามวงเงินทีสัญญาเงินกูห้ รื อสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้ อ ๒๓ การซือโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซือครังหนึงซึงมีราคาเกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณี หนึงกรณี ใด ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นพัสดุทีจะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็ นพัสดุทีต้องซือเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๓) เป็ นพัสดุเพือใช้ในราชการลับ
(๔) เป็ นพัสดุทีมีความต้องการใช้เพิมขึนในสถานการณ์ทีจําเป็ น หรื อเร่ งด่วน หรื อเพือ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็ นต้องซือเพิม (Repeat Order)
(๕) เป็ นพัสดุทีจําเป็ นต้องซือโดยตรงจากต่างประเทศหรื อดําเนิ นการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
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(๖) เป็ นพัสดุทีโดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จํากัดทางเทคนิ คทีจําเป็ นต้องระบุ
ยีห้อเป็ นการเฉพาะ ซึงหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรื อยารักษาโรคทีไม่ตอ้ งจัดซือตาม
ชือสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐
(๗) เป็ นพัสดุทเป็
ี นทีดินและหรื อสิงก่อสร้างซึงจําเป็ นต้องซือเฉพาะแห่ง
(๘) เป็ นพัสดุทีได้ดาํ เนินการซือโดยวิธีอืนแล้วไม่ได้ผลดี
ข้ อ ๒๔ การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การจ้างครังหนึงซึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณี หนึงกรณี ใด ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นงานทีต้องจ้างช่างผูม้ ฝี ี มอื โดยเฉพาะ หรื อผูม้ คี วามชํานาญเป็ นพิเศษ
(๒) เป็ นงานจ้างซ่อมพัสดุทีจําเป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุ ดเสี ยหายเสี ยก่อนจึง
จะประมาณค่ าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื องจักร เครื องมือกล เครื องยนต์ เครื องไฟฟ้ า หรื อเครื อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(๓) เป็ นงานทีต้องกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๔) เป็ นงานทีต้องปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
(๕) เป็ นงานทีจําเป็ นต้องการจ้างเพิมในสถานการณ์ทีจําเป็ น หรื อเร่ งด่ วน หรื อเพือ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็ นต้องจ้างเพิม (Repeat Order)
(๖) เป็ นงานทีได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธอี นแล้
ื วไม่ได้ผลดี
ข้ อ ๒๕ สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรื อมีกจิ กรรมทีต้องปฏิบตั ใิ นต่างประเทศจะซือหรื อ
จ้างโดยวิธพี เิ ศษก็ได้ โดยให้ตดิ ต่อซือหรื อจ้างกับผูม้ อี าชีพขายหรื อรับจ้างทํางานนันโดยตรง
ข้ อ ๒๖ การซื อหรื อการจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ได้แก่ การซื อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้องถิน หรื อรัฐวิสาหกิจ ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อทํางานจ้างนันเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมตั ใิ ห้ซือหรื อจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้ซือหรื อจ้าง และกรณี นีให้รวมถึงหน่วยงาน
อืนทีมีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดด้วย
รายงานขอซือหรือขอจ้าง
ข้ อ ๒๗ ก่อนดําเนินการซือหรื อจ้างทุกวิธี นอกจากการซือทีดินและหรื อสิงก่อสร้างตามข้อ ๒๘
ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต้องซือหรื อจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุทีจะซือหรื องานทีจะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐาน หรื อราคากลางของทางราชการ หรื อราคาทีเคยซือหรื อจ้างครังหลังสุ ด
ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
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(๔) วงเงินทีจะซือหรื อจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้ รื อเงิน
ช่วยเหลือทีจะซือหรื อจ้างในครังนันทังหมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีประมาณว่าจะซือหรื อจ้าง
ในครังนัน
(๕) กําหนดเวลาทีต้องการใช้พสั ดุนนั หรื อให้งานนันแล้วเสร็ จ
(๖) วิธีทีจะซือหรื อจ้าง และเหตุผลทีต้องซือหรื อจ้างโดยวิธีนนั
(๗) ข้อเสนออืน ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจําเป็ นในการซื อหรื อ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
การซือหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซือหรื อการจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณี เร่ งด่วนตามข้อ ๒๓ (๒) หรื อข้อ ๒๔ (๓) ซึงไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีพัสดุหรื อ
เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการนันจะทํารายงานตามวรรคหนึงเฉพาะรายการทีเห็นว่าจําเป็ นก็ได้
ข้ อ ๒๘ ก่อนดําเนินการซือทีดินและหรื อสิงก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าทีพัสดุทาํ รายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต้องซือ
(๒) รายละเอียดของทีดิน และหรื อสิ งก่ อสร้างทีต้องการซือรวมทังเนื อที และท้องที ที
ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องทีนัน
(๔) ราคาซื อขายของที ดิน และหรื อสิ งก่ อสร้ างใกล้เคี ยงบริ เวณที จะซื อครังหลังสุ ด
ประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินที จะซื อ โดยให้ระบุวงเงิ นงบประมาณ วงเงิน ตามโครงการเงิ นกู้ หรื อเงิ น
ช่วยเหลือ ทีจะซือในครังนันทังหมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีประมาณว่าจะซือในครังนัน
(๖) วิธีทีจะซือและเหตุผลทีต้องซือโดยวิธีนนั
(๗) ข้อเสนออืน ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจําเป็ นในการซือ การ
ออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
การซื อที ดิ น และหรื อสิ งก่ อ สร้ า งให้ ติ ด ต่ อ กับ เจ้า ของโดยตรง เว้น แต่ ก ารซื อที ดิ น และหรื อ
สิงก่อสร้างในต่างประเทศทีจําเป็ นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรื อดําเนิ นการในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย
หรื อประเพณี นิยมของท้องถิน
ข้ อ ๒๙ เมือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเสนอตามข้อ ๒๗ หรื อข้อ ๒๘
แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุดาํ เนินการตามวิธีการซือหรื อการจ้างนันต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือและการจ้าง
ข้ อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัติเบืองต้นในการซือและการจ้างให้กระทํา
ได้ในกรณี ทีจําเป็ นต้องจํากัดเฉพาะผูท้ ีมีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศ
ให้ผทู้ ีสนใจทราบโดยเปิ ดเผย พร้อมทังส่งให้ กวพ. ด้วย
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ในการดําเนิ นการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื องจัดทํารายงานเสนอขออนุ มตั ิหัวหน้าส่ วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บืองต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีจะต้องทําการคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บืองต้น
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรื องานทีจะต้องซือหรื อจ้าง
(๓) คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึงเป็ นเกณฑ์ความต้องการขันตํา เช่ น
ประสบการณ์และผลงานที ผ่านมา สมรรถภาพในส่ ว นทีเกียวข้องกับเจ้าหน้าที เครื องมือ และโรงงาน
ฐานะการเงิน เป็ นต้น
(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้ อ ๓๑ เมือหัวหน้าส่วนราชการสังการอนุมตั ใิ นข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทําประกาศเชิญ
ชวนเพือคัดเลือกคุณสมบัติเบืองต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี
(๑) รายละเอียดเฉพาะของทีต้องการซือ หรื องานทีต้องการจ้าง
(๒) ประสบการณ์ และผลงานของผูเ้ สนอทีมีลกั ษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพ ในส่วนทีเกียวข้องกับเจ้าหน้าที เครื องมือ และโรงงาน
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑ์ทวไปในการพิ
ั
จารณาคัดเลือก
(๖) สถานทีในการขอรับ หรื อขอซือเอกสารคุณสมบัตเิ บืองต้น
ในประกาศครังแรก ให้กาํ หนดสถานที วัน เวลารับข้อเสนอ ปิ ดการรับข้อเสนอ และเปิ ดซอง
ข้อเสนอ พร้อมทังประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุทีต้องการซือหรื องานทีต้องการจ้าง
และกําหนดเวลาให้พอเพียงเพือเปิ ดโอกาสให้แก่ผทู้ ีสนใจจัดเตรี ยมข้อเสนอ ทังนี จะต้องกระทําก่อนวันรับ
ซองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงและลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ หาก
เห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับจ้างทํางานนันโดยตรงหรื อโฆษณาด้วยวิธีอืน
อีกก็ได้
สําหรับการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อน
วันรับซองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลืออีก
ด้วย
ข้ อ ๓๒ ให้หัวหน้าส่ ว นราชการแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ เบืองต้น
ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน โดยให้แต่งตังจากข้าราชการ
ระดับ ๕ หรื อเทียบเท่าขึนไป และจะต้องมีผชู้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย ๑ คน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคุณ สมบัติเบื องต้นมีหน้าทีพิจารณาคุณ สมบัติเบื องต้น ตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาทีหัวหน้าส่วนราชการกําหนด
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ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้ว ยเอกสารทีได้รับไว้ทังหมดต่ อ
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุเพือพิจารณาประกาศรายชือผูม้ ีคุณ สมบัติเบืองต้นในการซือ
หรื อจ้างต่อไป
ข้ อ ๓๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผูม้ ีคุณ สมบัติเบืองต้นในการซือ
หรื อการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชือผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นทีได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี
โดยปกติให้กระทําภายในเดือนแรกของปี งบประมาณ และเมือได้ทบทวนแล้วให้ส่วนราชการนันแจ้งการ
ทบทวนพร้อมทังส่งหลักเกณฑ์ทีมีการเปลียนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ ว แต่ตอ้ งไม่นานเกิ นกว่า ๓๐
วัน นับแต่วนั ทีได้มกี ารเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ในกรณีทีส่วนราชการใดมีการขึนบัญชีผมู้ คี ุณสมบัติเบืองต้นสําหรับการซือหรื อการจ้างไว้เป็ นการ
ประจํา ให้ส่วนราชการนันเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีคุณสมบัติเบืองต้นทีได้ขึนบัญชีไว้แล้วและประสงค์ทีจะขอ
เลือนชัน หรื อให้บุคคลทีประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพือขึนบัญชีเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้น มี
สิทธิยนคํ
ื าขอเลือนชันหรื อคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน
๙๐ วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนิ นการให้แล้ว
เสร็ จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชีแจงเหตุผลและระยะเวลาทีต้องใช้ตามความจําเป็ นให้ผยู ้ ืนคําขอ
ทราบด้วย
ในระหว่างการยืนคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูม้ คี ุ ณสมบัติเบืองต้นทียืนคําขอเลือนชันหรื อผูท้ ี
ยืนคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพือขึนบัญชีเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บืองต้น จะใช้สิทธิจากการทีตนได้ยนคํ
ื า
ขอเลือนชันหรื อคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซือหรื อการจ้างทีมีขึนก่อนหรื อในระหว่างที
ตนยืนคําขอเลือนชันหรื อคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนันไม่ได้
ในกรณีทีส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชือผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือหรื อการจ้าง
เพือดําเนินการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นตามหลักเกณฑ์ทีได้มีการเปลียนแปลงใหม่ตามวรรคหนึ ง ให้
ส่วนราชการแจ้งให้ผมู้ ีคุณสมบัติเบืองต้นทีอยูใ่ นบัญชีรายชือทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัติเบืองต้น ทีได้มกี ารเปลียนแปลงใหม่ลว่ งหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้ อ ๓๓ ทวิ ในการซือหรื อการจ้างแต่ละครัง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูข้ ายหรื อผูร้ บั จ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย
ในกรณี ทีส่วนราชการใดมีการขึนบัญชีผมู ้ ีคุณสมบัติเบืองต้นสําหรับการซือหรื อการจ้างไว้แล้ว ให้
ส่วนราชการนันแจ้งให้ผขู้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทีอยูใ่ นบัญชีผมู้ ีคุณสมบัติเบืองต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพร้อมทีตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ทีทางราชการกําหนด ทังในด้าน
บุคลากร เครื องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ
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กรรมการ
ข้ อ ๓๔ ในการดําเนินการซือหรื อจ้างแต่ละครัง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตังคณะกรรมการขึน
เพือปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซือโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่ วนราชการภายในระยะเวลาที
กําหนด ถ้ามีเหตุทีทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จําเป็ น
ข้ อ ๓๕ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตังจากข้าราชการตังแต่ระดับ ๓ หรื อเทียบเท่าขึนไป ในกรณี
จําเป็ นหรื อเพือประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุคคลทีมิใช่ขา้ ราชการร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้า
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้หัวหน้าส่ว นราชการแต่งตังข้าราชการทีมีคุณ สมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นทําหน้าทีประธานกรรมการแทน
ในกรณี เมือถึงกําหนดเวลาการเปิ ดซองสอบราคา หรื อรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการ
ยังไม่มาปฏิบตั หิ น้าที ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทําหน้าทีประธานกรรมการในเวลานัน
โดยให้ค ณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที เฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรื อข้อ ๔๙ แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน
ประธานกรรมการซึงหัวหน้าส่วนราชการแต่งตังเพือดําเนินการต่อไป
ในการซือหรื อจ้างครังเดียวกัน ห้ามแต่งตังผูท้ ีเป็ นกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา เป็ น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรื อแต่งตังผูท้ ีเป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุ ก คณะ เว้น แต่ คณะกรรมการรั บ และเปิ ดซองประกวดราคา ควรแต่ ง ตัง
ผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒเิ กียวกับพัสดุหรื องานจ้างนัน ๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
สําหรับการซือหรื อจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตังข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําคนหนึ ง
ซึ งมิ ใช่ ผูจ้ ัด ซื อหรื อจัด จ้า งเป็ นผูต้ รวจรั บ พัส ดุ ห รื องานจ้า งนั น โดยให้ป ฏิบัติ ห น้า ที เช่ น เดี ย วกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้ อ ๓๖ ในการประชุมปรึ กษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึงในการลงมติ
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มติของคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสี ยง
เพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้
ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาํ บันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย
ข้ อ ๓๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังผูค้ วบคุมงานทีมีความรู้ความ
ชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําในสังกัด หรื อข้าราชการ
หรื อลูกจ้างประจําในสังกัดอืนตามทีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่ วนราชการของผูน้ ันแล้ว ในกรณี ที
ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็ นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตังผูค้ วบคุมงานเฉพาะ
ด้านหรื อเป็ นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผูค้ วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผูอ้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณ วุฒิไม่ตากว่
ํ าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณี จาํ เป็ นจะต้องจ้างทีปรึ กษาเป็ นผูค้ วบคุมงานแทนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําตามวรรคหนึ ง
ให้ถือปฏิบตั ิตามหมวด ๒ ส่วนที ๓ หรื อส่วนที ๔ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๘ ในการซือหรื อจ้างทําพัสดุทีมีเทคนิ คพิเศษ และจําเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชียวชาญในการพิจารณา
เป็ นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการทีจะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพือ
ว่าจ้างทีปรึ กษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซือหรื อจัดจ้างในขันตอนหนึ งขันตอนใดได้
ตามความจําเป็ น โดยให้ดาํ เนินการจ้างโดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบนีในส่วนที ๓
วิธีตกลงราคา
ข้ อ ๓๙ การซือหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าทีพัสดุตดิ ต่อตกลงราคากับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
โดยตรง แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพัสดุจดั ซือหรื อจ้างได้ภายในวงเงินทีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วน
ราชการตามข้อ ๒๙
การซือหรื อการจ้างโดยวิธตี กลงราคาในกรณี จาํ เป็ นและเร่ งด่วนทีเกิดขึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้กอ่ น
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าทีพัสดุหรื อเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนัน
ดําเนินการไปก่อน แล้วรี บรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมือหัวหน้าส่ วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ข้ อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีต้องการซือและจํานวนทีต้องการ หรื อแบบรู ปรายการ
ละเอียดและปริ มาณงานทีต้องการจ้าง
ในกรณี ทีจําเป็ นต้องดูสถานที หรื อชีแจงรายละเอียดเพิมเติมประกอบตามวรรคหนึ ง ให้
กําหนดสถานที วัน เวลาทีนัดหมายไว้ดว้ ย
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(๒) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเสนอราคาซึงจะต้องมีอาชีพขายหรื อรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผเู ้ สนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(๓) ในกรณี จ าํ เป็ นให้ร ะบุ ผเู ้ ข้าเสนอราคา ส่ ง ตัว อย่า งแคตตาล๊อก หรื อ แบบรู ปและ
รายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(๔) ถ้าจําเป็ นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาํ หนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไว้สาํ หรั บการทําสัญญาด้วย ทังนี ให้มีขอ้ กําหนดไว้ดว้ ยว่าทางราชการไม่รับผิด ชอบในความ
เสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนจากการทดสอบตัวอย่างนัน
(๕) สถานทีติดต่อเกียวกับแบบรู ปรายการละเอียด ในกรณี ทีมีก ารขายให้ระบุราคาขายไว้
ด้วย
(๖) ข้อกําหนดให้ผเู ้ ข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทังสิ นและราคาต่อหน่ วยหรื อต่อรายการ
(ถ้าทําได้) พร้อมทังระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรื อราคาต่อหน่ วยหรื อต่อรายการ
ในกรณี ทีไม่ได้กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พจิ ารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ดว้ ยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทังสิ นเป็ น
ตัวเลขและต้องมีตวั หนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาํ หนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพือให้ผเู้ ข้าเสนอราคากรอกปริ มาณวัสดุและราคาด้วย
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าทีจําเป็ นต่อทางราชการและมีเงือนไขด้วยว่าซองเสนอ
ราคาทียืนต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้
(๙) กําหนดสถานที ส่ งมอบพัสดุ และวัน ส่ งมอบโดยประมาณ (สําหรั บการซือ) หรื อ
กําหนดวันทีจะเริ มทํางานและวันแล้วเสร็ จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
(๑๐) กําหนดสถานที วัน เวลา เปิ ดซองสอบราคา
(๑๑) ข้อกําหนดให้ผเู ้ สนอราคาผนึ กซองราคาให้เรี ยบร้อยก่อนยืนต่อทางราชการ จ่าหน้า
ถึงประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซือการจ้างครังนัน และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิ ดซอง โดย
ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สําหรับกรณี ทีจะให้มกี ารยืนซองทางไปรษณี ยไ์ ด้ให้กาํ หนดวิธีการปฏิบตั ไิ ว้ให้ชดั เจนด้วย
(๑๒) กําหนดเงือนไขในการสงวนสิทธิทีจะถือว่า ผูท้ ีไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงกับทาง
ราชการ เป็ นผูท้ ิงงาน
(๑๓) ข้อกํา หนดว่ า ผูเ้ ข้า เสนอราคาที ได้รั บการคัด เลื อกให้ ไปทํา สัญ ญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๒
(๑๔) ร่ างสัญญา รวมทังการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงือนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
และอัตราค่าปรับ
(๑๕) ข้อสงวนสิ ทธิว่า ส่ วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาที เป็ นผูท้ ิงงานของทาง
ราชการ และส่วนราชการทรงไว้ซึงสิทธิทีจะงดซือหรื อจ้าง หรื อเลือกซือหรื อจ้างโดยไม่จ าํ ต้องซือหรื อจ้าง
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จากผูเ้ สนอราคาตําสุดเสมอไป รวมทังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ น
ผูท้ ิงงาน หากมีเหตุทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้ อ ๔๑ การซือหรื อการจ้างโดยวิธสี อบราคา ให้ดาํ เนินการดังนี
(๑) ก่อนวัน เปิ ดซองสอบราคาไม่น้อยกว่ า ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ
หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าทีพัสดุส่งประกาศเผยแพร่ การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผูม้ อี าชีพขายหรื อรับจ้างทํางานนันโดยตรง หรื อโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนให้
มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้โดยเปิ ดเผย ณ ทีทําการของส่วนราชการนัน
(๒) ในการยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึ กซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาการซือหรื อการจ้างครังนัน และส่ งถึงส่ วนราชการผูด้ าํ เนิ นการสอบราคาก่อนวันเปิ ดซอง
สอบราคา โดยยืนโดยตรงต่อส่วนราชการ หรื อส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน ในกรณี ทีส่ วนราชการกําหนดให้
กระทําได้
(๓) ให้เจ้าหน้าทีลงรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาทีรับซอง ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคา
มายืนซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผยู ้ นซอง
ื
สําหรับกรณี ทีเป็ นการยืนซองทางไปรษณี ย ์ ให้ถอื วันและเวลา
ทีส่วนราชการนันลงรับจากไปรษณี ยเ์ ป็ นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าทีพัสดุทนั ที
(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซองและเมือถึง
กําหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทังรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา เพือดําเนินการต่อไป
ข้ อ ๔๒ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีหน้าทีดังนี
(๑) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของ
ผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผย ตามวัน เวลา และสถานทีทีกําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถูกต้องตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื องานจ้างของผูเ้ สนอราคาทีถูกต้องตาม (๒) ทีมีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซือหรื อจ้างจากรายทีคัดเลือกไว้แล้ว ซึงเสนอราคาตําสุด
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาตําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรื อข้อตกลงกับส่ วนราชการในเวลา
ทีกําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผเู้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกันด้วยวิธียนซองเสนอราคา
ื
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรซือหรื อจ้างสูงกว่าวงเงิน
ทีจะซือหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓
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(๔) ในกรณี ทีมีผเู ้ สนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือนไขที กําหนดไว้ใ น
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้
ทังหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือสังการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
ข้ อ ๔๓ การซือหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาทีปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซือหรื อจ้างยังสูงกว่าวงเงินทีจะซือหรื อจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรื อข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้
คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังนี
(๑) เรี ยกผูเ้ สนอราคารายนันมาต่อรองราคาให้ตาสุ
ํ ดเท่าทีจะทําได้ หากผูเ้ สนอราคารายนัน
ยอมลดราคาแล้ว ราคาทีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินทีจะซือหรื อจ้าง หรื อสูงกว่าแต่ส่วนทีสูงกว่านันไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินทีจะซือหรื อจ้าง หรื อต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนทีสูงกว่าวงเงินทีจะ
ซือหรื อจ้างนันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจะซือหรื อจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเหมาะสม ก็
ให้เสนอซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนัน
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซือหรื อจ้างทุกรายมาต่ อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียนซองเสนอราคาภายในกํ
ื
าหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไม่มายืนซอง ให้ถือว่ารายนันยืนราคาตามทีเสนอไว้เดิม หากผูเ้ สนอราคาตําสุ ดในการ
ต่อรองราคาครังนีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินทีจะซือหรื อจ้าง หรื อสูงกว่า แต่ส่วนทีสูงกว่านันไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินทีจะซือหรื อจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเหมาะสม ก็ให้เสนอซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนัน
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพือ
ประกอบการใช้ดลุ พินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรื อลดเนืองาน หรื อขอเงินเพิมเติม หรื อยกเลิก
การสอบราคาเพือดําเนินการสอบราคาใหม่
วิธปี ระกวดราคา
ข้ อ ๔๔ ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างที กวพ. กําหนดหรื อตามแบบที
ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจัด ทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็ นต้องมีขอ้ ความหรื อรายการแตกต่ างไปจากที กวพ.
กําหนดหรื อแบบทีผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามทีกําหนดไว้ใน
ตัวอย่างหรื อแบบดังกล่าว และไม่ทาํ ให้ทางราชการเสี ยเปรี ยบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้าส่ วนราชการ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่ างเอกสารประกวดราคาไปให้สาํ นักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาให้จดั ทําเป็ นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี
(๑) รายการพัสดุทีต้องการซือ หรื องานทีต้องการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเข้าประกวดราคา
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(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
(๔) สถานทีและระยะเวลาในการขอรับ หรื อขอซือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร

(๕) แหล่งเงินกูแ้ ละประเทศผูม้ ีสิทธิเข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
ข้ อ ๔๕ การซือหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุมีหน้าทีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพร่ และการปิ ดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาทีกําหนด
โดยให้เจ้าหน้าทีพัสดุดาํ เนินการดังนี
(๑) ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ทีทําการของส่ ว นราชการนัน การปิ ด
ประกาศดังกล่าว ให้กระทําในตูป้ ิ ดประกาศทีมีกุญแจปิ ดตลอดเวลา โดยผูป้ ิ ดประกาศและผูป้ ลดประกาศ
ออกจากตูป้ ิ ดประกาศจะต้องจัดทําหลักฐานการปิ ดประกาศและการปลดประกาศออก เป็ นหนังสื อมีพยาน
บุคคลรับรอง ทังนี ผูป้ ิ ดประกาศและผูป้ ลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคล
ทีเป็ นพยานในแต่ละกรณี ดว้ ย
(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรื อประกาศในหนังสือพิมพ์
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพือเผยแพร่
(๔) ส่งไปเผยแพร่ ทีศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกันด้วย
(๕) ส่งให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผูม้ อี าชีพขายหรื อรับจ้าง
ทํางานนันโดยตรง หรื อจะโฆษณาโดยวิธีอืนอีกด้วยก็ได้
การส่ งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ ง หากจัดส่ งทางไปรษณี ย ใ์ ห้จัดส่ งโดยใช้บริ การ
ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ทอ้ งทีใดไม่มีบริ การไปรษณี ยด์ ่ วนพิเศษ (EMS) จึ งให้จ ัดส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรื อการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทําการ
สําหรับการซือหรื อการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของแหล่งเงินกูห้ รื อแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้ อ ๔๖ การให้หรื อการขายเอกสารประกวดราคา รวมทังเอกสารทีเกียวกับคุณลักษณะเฉพาะหรื อ
รายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที ที สามารถติ ดต่ อได้โดยสะดวกและไม่เป็ นเขตหวงห้าม และจะต้อง
จัดเตรี ยมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรื อขอซือทีมีอาชีพขายหรื อ
รับจ้างทํางานนัน รายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงือนไขอืนใดในการให้หรื อการขาย
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การให้หรื อการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทําไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทําการ และจะต้องมี
ช่วงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูป้ ระสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิ ดการให้หรื อการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทําการ หรื อไม่นอ้ ยกว่าจํานวนวันทีมากกว่านัน
ตามที กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริ มาณ และลักษณะของพัสดุทจะซื
ี อหรื อจ้าง
ในกรณี ทีมีการขาย ให้กาํ หนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายทีทางราชการต้องเสี ยไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานัน
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั งนันและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผูร้ ั บหรื อซื อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครังก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานันหรื อได้รับเอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซือเอกสารประกวดราคาอีก
ข้ อ ๔๗ ในกรณี การซือหรื อการจ้างใดมีรายละเอียดทีมีความซับซ้อน หรื อมีความจําเป็ นโดยสภาพ
ของการซือหรื อการจ้างทีจะต้องมีการชีแจงรายละเอียดหรื อการชีสถานที ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา
และสถานทีในการชีแจงรายละเอียดหรื อการชีสถานทีในประกาศประกวดราคา
ก่อนวันปิ ดการรับซองประกวดราคา หากส่ ว นราชการเห็น ว่ามีค วามจําเป็ นที จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิมเติมหรื อมีการชีสถานทีอันเป็ นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะทีเป็ นสาระสําคัญซึงมิได้กาํ หนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาตังแต่ตน้ ให้ส่วนราชการจัดทําเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิมเติมและให้ระบุ วัน
เวลา และสถานทีในการชีแจงรายละเอียดหรื อการชีสถานทีไว้ดว้ ย และให้ดาํ เนิ นการตามข้อ ๔๕ วรรค
หนึ ง โดยอนุ โลม รวมทังให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผทู ้ ีได้รับหรื อได้ซือเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุก ราย
ทราบโดยมิชกั ช้า
การชีแจงรายละเอียดหรื อการชีสถานทีตามวรรคหนึงหรื อวรรคสอง ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบจัดทํา
บันทึกการชีแจงรายละเอียดหรื อการชีสถานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นหลักฐานทุกครัง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือนวัน เวลา รับซอง การปิ ดการรับ
ซอง และการเปิ ดซองประกวดราคา ตามความจําเป็ นแก่กรณี ดว้ ย
ข้ อ ๔๘ นอกจากกรณี ทีกําหนดไว้ตามข้อ ๔๗ เมือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่ นหรื อเลือน หรื อเปลียนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณี ยจ์ ะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึงกําหนดให้มีการยืน
ซองทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
ข้ อ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา มีหน้าทีดังนี
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชือกํากับซองกับบันทึก
ไว้ทีหน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าทีการเงินและให้เจ้าหน้าที การเงินออกใบ
รับให้แก่ ผยู ้ ืนซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึก ในรายงานด้ว ย กรณี
หลัก ประกัน ซองเป็ นหนัง สื อ คําประกัน ให้ ส่ง สํา เนาหนัง สื อ คําประกัน ให้ธ นาคาร บรรษัท เงิ น ทุ น
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผอู ้ อกหนังสื อคําประกัน ทราบ
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับด้วย
(๓) รับเอกสารหลัก ฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเ้ สนอราคาพร้อมทังพัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถกู ต้องให้บนั ทึกในรายงานไว้ดว้ ย
(๔) เมือพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรื อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ตามเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณี ตามข้อ ๑๖ (๙)
(๕) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผยตามเวลาและสถานทีที กําหนด และให้กรรมการทุก คนลงลายมือชื อ
กํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ทีมีการยืนซองข้อเสนอทางเทคนิ คและข้อเสนออืน ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้าน
ราคาซึ งต้องพิจารณาทางเทคนิ คและอืน ๆ ก่อน ตามเงื อนไขที ได้ก ําหนดไว้ตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามวรรคหนึ งโดยให้เป็ นหน้าทีของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทีจะต้องดําเนินการต่อไป
(๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทังหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงาน
การดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้ อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าทีดังนี
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตวั อย่าง
แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาทีถูกต้องตามเงือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนันไม่มผี ลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสียเปรี ยบต่ อผู้
เสนอราคารายอืนหรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผเู ้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผูเ้ ข้า
ประกวดราคารายนันออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริ งจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้
ผูเ้ สนอราคารายใดเปลียนแปลงสาระสําคัญทีเสนอไว้แล้วมิได้
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ งของ หรื องานจ้าง หรื อคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาทีตรวจสอบ
แล้วตาม (๑) ซึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายทีคัดเลือกไว้แล้ว ซึงเสนอราคาตําสุด
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาตําสุ ดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรื อข้อตกลงกับส่ วนราชการใน
เวลาทีกําหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผเู้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกัน ด้วยวิธียนซองเสนอราคา
ื
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ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรซือหรื อจ้างสูงกว่าวงเงิน
ทีจะซือหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม
(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้
ทังหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
ข้ อ ๕๑ เมือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พจิ ารณาตามข้อ ๕๐(๑) แล้วปรากฏว่า
มีผเู้ สนอราคารายเดียวหรื อมีผเู้ สนอราคาหลายรายแต่ถกู ต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือนไขทีกําหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครัง
นัน แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจะดําเนิ นการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๕๐(๒) โดยอนุโลม
ข้ อ ๕๒ ในกรณี ไม่มีผเู้ สนอราคา หรื อมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื อนไขที
กําหนด ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครังนัน เพือดําเนิ นการประกวดราคาใหม่
หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสังให้ดาํ เนิ นการซือหรื อจ้างโดยวิธี
พิเศษตามข้อ ๒๓ (๘) หรื อข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณี ก็ได้
ข้ อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทาํ สัญญาหรื อตกลงซือหรื อจ้างกับผูเ้ สนอราคา
รายใด ถ้ามีความจําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นเหตุให้ตอ้ งเปลียนแปลงสาระสําคัญในรายการ
ละเอียด หรื อเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึงทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างผูเ้ ข้า
เสนอราคาด้วยกัน ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครังนัน
ข้ อ ๕๔ การซื อหรื อการจ้างที มีลกั ษณะจําเป็ นจะต้องคํานึ งถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรื อ
ข้อกําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึงอาจจะมีขอ้ เสนอทีไม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็ นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพือขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็ นต้องให้มกี ารปรับปรุ งข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็ นไป
ตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรื อการซือหรื อการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที
คณะรั ฐมนตรี ได้อนุ มตั ิ ให้ดาํ เนิ นการได้ ให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการประกวดราคาทัวไป เว้นแต่การ
กําหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืนซองประกวดราคาโดยแยกเป็ น
(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออืน ๆ
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี)
ทังนี ให้กาํ หนดวิธีการ ขันตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือนไขในเอกสารประกวด
ราคาด้วย
ข้ อ ๕๕ เพือให้เป็ นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าทีเปิ ด
ซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕)
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบตั ิตามข้อ ๕๐ ในส่ วนทีไม่ขดั กับการดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี
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(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออืนของผูเ้ ข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายทีเสนอได้ตรงหรื อใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากทีสุด ในกรณี จาํ เป็ น
จะเรี ยกผูเ้ สนอราคามาชีแจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็ นการเพิมเติมข้อหนึงข้อใดก็ได้
(๒) เปิ ดซองราคาเฉพาะรายทีได้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สําหรับรายทีไม่
ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิ ดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิ น ในกรณี นี ให้ส่ว นราชการแต่ ง ตัง
ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคนิ ค และผูเ้ ชียวชาญด้านการเงินทีเกียวข้องกับการซือหรื อการจ้างอย่างน้อยด้านละ ๑
คน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึงด้วย
ข้ อ ๕๖ การซื อหรื อการจ้างที เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืนข้อเสนอทางการเงิ น มาด้ว ยให้
กําหนดให้ผเู้ สนอราคายืนซองข้อเสนอทางการเงิน แยกมาต่ างหาก และให้เปิ ดซองข้อเสนอทางการเงิ น
พร้อมกับการเปิ ดซองราคาตามข้อ ๕๕ (๒) เพือทําการประเมินเปรี ยบเทียบต่อไป ทังนี ให้กาํ หนดวิธีการ
ขันตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงือนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพเิ ศษ
ข้ อ ๕๗ การซือโดยวิธีพิเศษ ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังคณะกรรมการจัดซือโดยวิธีพิเศษขึน
เพือดําเนินการดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี เป็ นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาํ เนินการซือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณี เป็ นพัสดุทีต้องซือเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่ราชการ ให้เชิญผูม้ ีอาชีพ
ขายพัสดุนันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น ว่าราคาทีเสนอนันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรื อราคาที
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
(๓) ในกรณี เป็ นพัสดุทีใช้ราชการลับ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ (๒)
(๔) ในกรณี ทีเป็ นพัสดุทีได้ซือไว้แล้ว แต่มคี วามจําเป็ นต้องใช้เพิมในสถานการณ์ทีจําเป็ น
หรื อเร่ งด่วน หรื อเพือประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผูข้ ายรายเดิมตามสัญญาหรื อข้อตกลงซึงยังไม่
สิ นสุ ดระยะเวลาการส่ งมอบ เพือขอให้มีก ารขายพัสดุต ามรายละเอียดและราคาทีตํากว่า หรื อราคาเดิ ม
ภายใต้เงือนไขทีดีกว่าหรื อเงือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือให้บงั เกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุดทีส่วนราชการจะได้รับ
(๕) ในกรณี เป็ นพัสดุ ทีจําเป็ นต้องซื อโดยตรงจากต่ างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่ วน
ราชการเพือติดต่อสังซือโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่ วมมือให้สถาน
เอกอัครราชทูตหรื อส่วนราชการอืนในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่ วนการ
ซือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศทีมีอยู่ในประเทศ
โดยตรง เว้นแต่กรณี ทีไม่มีสาํ นักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้
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(๖) ในกรณี เป็ นพัสดุทีโดยลักษณะของการใช้งานหรื อมีขอ้ จํากัดทางเทคนิ คทีจําเป็ นต้อง
ระบุยห้ี อเป็ นการเฉพาะ ให้เชิญผูผ้ ลิตหรื อผูแ้ ทนจําหน่ายพัสดุนนโดยตรงมาเสนอราคา
ั
หากเห็นว่าราคาที
เสนอนันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรื อราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ตอ่ รองราคาลงเท่าทีจะทําได้
(๗) ในกรณี พสั ดุทีเป็ นทีดินและหรื อสิงก่อสร้าง ซึงจําเป็ นต้องซือเฉพาะแห่ง ให้เชิญ
เจ้าของทีดิ นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น ว่าราคาที เสนอนันยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
สําหรั บการจัด ซือที ดิ น และหรื อสิ งก่ อสร้ างในต่ างประเทศในกรณี จ ําเป็ นจะติ ด ต่ อกับ
นายหน้า หรื อดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรื อประเพณี นิยมท้องถิน แทนเจ้าของทีดินก็ได้
(๘) ในกรณี เป็ นพัสดุทีได้ดาํ เนินการซือโดยวิธีอนแล้
ื วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผูม้ อี าชีพ
ขายพัสดุนนโดยตรง
ั
และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรื อประกวดราคาซึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่า
ผูเ้ สนอราคารายทีเห็นสมควรซือเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้ว ยเอกสารทีได้รับไว้ทังหมดต่ อ
หัวหน้าส่วนราชการเพือสังการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
ข้ อ ๕๘ การจ้างโดยวิธีพเิ ศษ ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึน
เพือดําเนินการดังต่อไปนี
(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผูม้ ีอาชีพรับจ้างทํางาน
นันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเสนอนันยังสูงกว่าราคาในท้องถิน หรื อราคาที ประมาณได้
หรื อราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๕) ให้เจรจากับผูร้ ับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงซึงยังไม่สินสุ ดระยะเวลาการส่ งมอบเพือขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาทีตํากว่าหรื อ
ราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือให้บงั เกิดผลประโยชน์สูงสุดทีส่วนราชการ
จะได้รบั
(๓) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษตามข้อ ๒๔ (๖) กรณีเป็ นพัสดุทีได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีอืนแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผูม้ ีอาชี พรั บจ้างทํางานนันโดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรื อ
ประกวดราคาซึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายทีเห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้องถิน หรื อราคาทีประมาณได้ หรื อราคาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้ว ยเอกสารทีได้รับไว้ทังหมดต่ อ
หัวหน้าส่วนราชการเพือสังการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
วิธกี รณีพิเศษ
ข้ อ ๕๙ การดําเนินการซือหรื อจ้างโดยวิธีกรณี พเิ ศษ ให้หวั หน้าส่วนราชการสังซือหรื อสังจ้างจาก
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรงเว้นแต่การซือหรื อการจ้างครังหนึงซึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีพัสดุจดั ซือหรื อจ้างได้ภายในวงเงินทีได้รับความเห็น ชอบจากหัวหน้าส่ วนราชการตาม
ข้อ ๒๙
การจัดซือยาและเวชภัณฑ์
ข้ อ ๖๐ การซือยาของส่ วนราชการ ให้จดั ซือตามชือสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตามทีคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซือยาดังกล่าวไม่น อ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซือยาดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ข้ อ ๖๑ การซือยา และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉี ดยา เข็มฉี ดยา เฝื อก วัสดุ
ทันตกรรม ฟิ ล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ ซึงองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จดั ซือจาก
องค์การเภสัชกรรม นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จดั ซือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ส่วนกรมตํารวจจะซือจากองค์การเภสัชกรรมหรื อโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดาํ เนิ นการด้วยวิธี
กรณี พิเศษ แต่ทงนี
ั ราคายาทีองค์การเภสัชกรรมหรื อโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหน่ ายต้องไม่สูงกว่าราคา
กลางของยาชือสามัญเดียวกันทีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ ๓
ข้ อ ๖๒ การซือยาตามชือสามัญในบัญชียาหลักแห่ งชาติและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา ซึงองค์การเภสัช
กรรมมิได้เป็ นผูผ้ ลิตแต่มจี าํ หน่าย ส่วนราชการจะจัดซือจากองค์การเภสัชกรรม หรื อผูข้ าย หรื อผูผ้ ลิตราย
ใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี
(๑) การจัดซือโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัช
กรรมทราบด้วยทุกครัง และถ้าผลการสอบราคาหรื อประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคา
เท่ากันหรื อตํากว่าผูเ้ สนอราคารายอืน ให้ส่วนราชการซือจากองค์การเภสัชกรรม
(๒) การจัดซือโดยวิธีต กลงราคาหรื อวิธีพิเศษ ให้ซือในราคาที ไม่สูงกว่าราคากลาง ที
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้ อ ๖๓ ในกรณี ทีมีกฎหมาย หรื อมติคณะรัฐมนตรี ก าํ หนดให้ความสนับสนุ นให้ซือยาและ
เวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซือยา หรื อเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าว
ได้ โดยวิธีกรณี พิเศษด้วย
ข้ อ ๖๔ ให้กระทรวงสาธารณสุ ขมีหน้าที แจ้งเวียนบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ตามที คณะกรรมการ
แห่งชาติทางด้านยากําหนด พร้อมทังราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบ กับให้องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่ งชาติและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาทีองค์การ
เภสัชกรรมผลิตได้หรื อมีจาํ หน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย
อํานาจในการสังซือหรือสังจ้าง
ข้ อ ๖๕ การสังซือหรื อสังจ้างครังหนึ ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณี พิเศษ ให้เป็ นอํานาจของผู้
ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี
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(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๖๖ การสังซือหรื อสังจ้างโดยวิธีพิเศษครังหนึ ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่ งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๖๗ การสังซือหรื อสังจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการสังซือหรื อสังจ้างโดยไม่
จํากัดวงเงิน
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
ข้ อ ๖๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็ นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงือนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรื อ
ข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การซือหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ ว นท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน หรื อ
รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซือหรื อราคาจ้าง
(๒) การซือพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรื อจากหน่ วยงานอืนในต่างประเทศ
ซึงต้องดําเนิ นการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรื อการซือเครื องมือวิทยาศาสตร์ หรื อพัสดุ อืนที กวพ.
กําหนดตามข้อ ๑๒ (๘) ซึงจําเป็ นต้องซือจากผูผ้ ลิตหรื อผูแ้ ทนจําหน่ ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้
ตามทีตกลงกับสถาบันของรัฐหรื อองค์การระหว่างประเทศ หรื อตามเงือนไขทีผูข้ ายกําหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรื อการสังจองหนังสื อ หรื อการจัดซือฐานข้อมูลสําเร็ จรู ป (CDROM) ทีมีลกั ษณะจะต้องบอกรับเป็ นสมาชิกก่อน และมีกาํ หนดการออกเป็ นวาระดังเช่นวารสาร หรื อการ
บอกรับเป็ นสมาชิก INTERNET เพือให้สามารถใช้ประโยชน์เรี ยกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยอาศัยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าทีจ่ายจริ ง
(๔) การซือหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิ บห้า
ของราคาซือหรื อราคาจ้าง แต่ทงนี
ั จะต้อง กําหนดอัตราค่าพัสดุหรื อค่าจ้างทีจะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็ นเงือนไข
ในเอกสารสอบราคาหรื อประกวดราคาด้วย
(๕) การซือหรื อการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ หรื อราคา
จ้าง
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ข้ อ ๖๙ การจ่ายเงินให้แก่ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างตามแบบธรรมเนี ยมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิ ด
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต หรื อ โดยวิธี ใช้ด ราฟต์ก รณี ที วงเงิ นไม่เกิ น ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อการจ่ ายเงิ น ตาม
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุทีสังซือ ให้กระทําได้โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้ อ ๗๐ การจ่ ายเงิ นค่ าพัสดุ หรื อค่ าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรี ยก
หลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๔) และ (๕) ผูข้ าย หรื อผูร้ บั จ้างจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคําประกันของธนาคารในประเทศมาคําประกันเงินทีรับล่วงหน้าไปนัน
การตรวจรับพัสดุ
ข้ อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าทีดังนี
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ทีทําการของผูใ้ ช้พสั ดุนนั หรื อสถานทีซึงกําหนดไว้ในสัญญาหรื อ
ข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอืน ในกรณี ทีไม่มีสญ
ั ญาหรื อข้อตกลง จะต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากหัวหน้าส่วนราชการก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีตกลงกันไว้ สําหรับกรณี ทีมีการ
ทดลอง หรื อตรวจสอบในทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกียวกับ
พัสดุ นันมาให้ค าํ ปรึ กษา หรื อส่ งพัสดุ นันไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที ของผูช้ ํานาญการหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒินนั ๆ ก็ได้
ในกรณี จาํ เป็ นทีไม่สามารถตรวจนับเป็ นจํานวนหน่ วยทังหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุมาส่ ง และให้ดาํ เนิ นการ
ให้เสร็ จสินไปโดยเร็ วทีสุด
(๔) เมือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถกู ต้องครบถ้วนตังแต่วนั ทีผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุนนมาส่
ั
ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพัสดุพร้อมกับทํา
ใบตรวจรับโดยลงชือไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที
พัสดุ ๑ ฉบับ เพือดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หวั หน้า
ส่วนราชการทราบ
ในกรณี ทีเห็ น ว่ า พัส ดุ ทีส่ ง มอบ มี ร ายละเอี ย ดไม่ เ ป็ นไปตามข้อ กํา หนดในสัญ ญาหรื อ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ เพือทราบหรื อสังการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีทีผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่งมอบพัสดุถกู ต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่ งมอบครบ
จํานวนแต่ไม่ถกู ต้องทังหมด ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน
ทีถูกต้องโดยถือปฏิบตั ิ ตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพือแจ้งให้ผขู้ ายหรื อผู้
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รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ทงนี
ั ไม่ตดั สิทธิของส่วนราชการทีจะปรับผูข้ ายหรื อ
ผูร้ บั จ้างในจํานวนทีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถกู ต้องนัน
(๖) การตรวจรับพัสดุทีประกอบกันเป็ นชุด หรื อหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึงไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนนั และโดย
ปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพือแจ้งให้ผขู้ ายหรื อผูร้ บั จ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ที
ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสังการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสังการให้รับพัสดุนันไว้ จึงดําเนิ นการตาม
(๔) หรื อ (๕) แล้วแต่กรณี
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้ าง
ข้ อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าทีดังนี
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทีผูค้ วบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทังรับทราบ
หรื อพิจารณาการสังหยุดงาน หรื อพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสัง
การต่อไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณี มขี อ้ สงสัยหรื อมีกรณี ทีเห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็ นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีทีกําหนดไว้ในสัญญาหรื อทีตกลงให้ทาํ งานจ้างนัน ๆ โดย
ให้มอี าํ นาจสังเปลียนแปลงแก้ไขเพิมเติม หรื อตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพือให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานทีผูร้ ับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ทีประธาน
กรรมการได้รบั ทราบการส่งมอบงาน และให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็ จสินไปโดยเร็ วทีสุด
(๔) เมือตรวจเห็น ว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถอื ว่าผูร้ บั จ้างส่งมอบงานครบถ้วนตังแต่วนั ทีผูร้ บั จ้างส่งงานจ้างนัน และให้ทาํ
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทังหมดหรื อเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชือไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย ๒
ฉบับ มอบให้แก่ผรู้ บั จ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าทีพัสดุ ๑ ฉบับ เพือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณี ทีเห็นว่าผลงานทีส่ งมอบทังหมดหรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุเพือทราบ หรื อ
สังการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี ทีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสังการ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสังการให้ตรวจรับงานจ้างนันไว้ จึง
จะดําเนินการตาม (๔)
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ข้ อ ๗๓ ผูค้ วบคุมงาน มีหน้าทีดังนี
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีทีกําหนดไว้ในสัญญา หรื อทีตกลงให้ทาํ งานจ้างนัน ๆ
ทุกวัน ให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุก ประการโดยสังเปลียนแปลง
แก้ไขเพิมเติมหรื อตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเห็ นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพือให้เป็ นไปตามแบบรู ป
รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สังให้หยุดงานนันเฉพาะส่ วน
หนึ งส่ วนใดหรื อทังหมดแล้วแต่กรณี ไว้ก่ อน จนกว่าผูร้ ั บจ้างจะยอมปฏิบตั ิ ให้ถูกต้องตามคําสังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณี ทีปรากฏว่าแบบรู ปรายการละเอียด หรื อข้อกําหนดในสัญญามีขอ้ ความขัดกัน
หรื อเป็ นทีคาดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนันจะได้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมือสําเร็ จแล้วจะไม่มนคงแข็
ั
งแรง หรื อไม่เป็ นไปตามหลักวิชาช่างทีดี หรื อไม่ปลอดภัยให้สังพักงานนัน
ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็ นรายวัน พร้อม
ทังผลการปฏิบตั ิ งาน หรื อการหยุดงานและสาเหตุ ทีมีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพือมอบให้แก่เจ้าหน้าทีพัสดุเมือเสร็ จงานแต่
ละงวด โดยถือว่าเป็ นเอกสารสําคัญของทางราชการเพือประกอบการตรวจสอบของผูม้ หี น้าที
การบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างให้ระบุรายละเอียดขันตอนการปฏิบตั ิงานและวัสดุที
ใช้ดว้ ย
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูร้ บั จ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่ งมอบงานแต่
ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างว่าเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ถึงกําหนดนัน ๆ
ส่ วนที ๓
การจ้างทีปรึกษา
การส่ งเสริมทีปรึกษาไทย
ข้ อ ๗๔ เพือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาทีปรึ กษาไทย ให้มศี นู ย์ขอ้ มูลทีปรึ กษาอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพือทําหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนทีปรึ กษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรื อเพิกถอนทะเบียนทีปรึ กษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทังปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับทีปรึ กษาไทย
(๔) เผยแพร่ หรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับทีปรึ กษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิน และเอกชนผูส้ นใจ
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ข้ อ ๗๕ การจ้างทีปรึ กษาทีเป็ นนิตบิ คุ คล นอกจากการจ้างทีปรึ กษาทีดําเนิ นการด้วยเงินช่วยเหลือ
หรื อเงินกูจ้ ากแหล่งทีกําหนดให้ดาํ เนินการว่าจ้างโดยวิธอี นื ให้ส่วนราชการจ้างทีปรึ กษาไทยเป็ นทีปรึ กษา
หลัก (Lead Firm) ในการดําเนิ นงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็ นหนังสื อจากศูนย์ขอ้ มูลทีปรึ กษาว่าไม่มีที
ปรึ กษาไทยในสาขาบริ การหรื องานนัน
การจ้างทีปรึ กษาทีมิใช่นิติบุคคล ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที กวพ. กําหนด เว้นแต่
ระเบียบนีกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
ในกรณี มที ีปรึ กษาไทย แต่มเี หตุผลและความจําเป็ นทีจะไม่จา้ งทีปรึ กษาไทย ให้ขออนุมตั ติ อ่ กวพ.
สําหรับการจ้างทีปรึ กษาของส่วนราชการในต่างประเทศ หรื อมีกจิ กรรมทีต้องปฏิบตั ใิ นต่างประเทศ
จะไม่จา้ งทีปรึ กษาไทยก็ได้
ข้ อ ๗๖ ภายใต้บงั คับข้อ ๗๕ การจ้างทีปรึ กษาต่างประเทศของส่ วนราชการ นอกจากการจ้าง
ทีปรึ กษาทีดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรื อเงินกูจ้ ากแหล่งทีกําหนดให้ดาํ เนิ นการจ้างโดยวิธีอืน จะต้องมี
บุคลากรไทยร่ วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนคน - เดื อน (man-months) ของที ปรึ ก ษา
ทังหมด เว้นแต่สาขาบริ การหรื องานทีไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมตั ิ ต่อ กวพ.
วิธีจ้างทีปรึกษา
ข้ อ ๗๗ การจ้างทีปรึ กษากระทําได้ ๒ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลง
(๒) วิธีคดั เลือก
รายงานขอจ้างทีปรึกษา
ข้ อ ๗๘ ก่อนดําเนินการจ้างทีปรึ กษา ให้เจ้าหน้าทีพัสดุทาํ รายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ ตาม
รายการดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต้องจ้างทีปรึ กษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจะจ้างทีปรึ กษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของทีปรึ กษาทีจะจ้าง
(๔) วงเงินค่าจ้างทีปรึ กษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
(๖) วิธีจา้ งทีปรึ กษา และเหตุผลทีต้องจ้างทีปรึ กษาโดยวิธนี นั
(๗) ข้อเสนออืน ๆ (ถ้ามี)
เมือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุดาํ เนิ นการจ้าง
ตามวิธจี า้ งนันต่อไปได้
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กรรมการ
ข้ อ ๗๙ ในการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาแต่ละครัง ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังคณะกรรมการขึน
เพือปฏิบตั ิการตามระเบียบนี แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธคี ดั เลือก
ข้ อ ๘๐ คณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่าง
น้อย ๔ คน โดยปกติให้แต่งตังจากข้าราชการในสังกัดตังแต่ระดับ ๖ หรื อเทียบเท่าขึนไปอย่างน้อย ๒ คน
ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเพือประโยชน์แก่ทางราชการ ให้แต่งตังผูแ้ ทนจากส่ วนราชการอืน หรื อบุคคลทีมิใช่
ข้าราชการซึงเป็ นผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในงานทีจะจ้างทีปรึ กษาเป็ นกรรมการด้วย และในกรณี การ
จ้างทีปรึ กษาทีดําเนินการด้วยเงินกูใ้ ห้มผี แู้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย ๑ คน
ข้ อ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทังหมด จึงเป็ นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ให้นาํ ความตามข้อ ๓๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ข้ อ ๘๒ การจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างทีปรึ กษาทีผูว้ ่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ ง
ซึงเคยทราบหรื อเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริ การทีเชือถือได้
ข้ อ ๘๓ การจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณี ใดกรณี หนึง ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นการจ้างทีมีคา่ งานจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เป็ นการจ้างเพือทํางานต่อเนืองจากงานทีได้ทาํ อยูแ่ ล้ว
(๓) เป็ นการจ้างในกรณี ทีทราบแน่ชดั ว่าผูเ้ ชียวชาญในงานทีจะให้บริ การตามทีต้องการมี
จํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมทีจะดําเนินการด้วยวิธคี ดั เลือก และเป็ นการจ้างทีมีคา่ งานจ้างไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
(๔) เป็ นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ ว นท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีมีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ให้การสนับสนุน ให้ดาํ เนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้างทีต้องกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ และมีความจําเป็ นทีจะต้อง
ดําเนินการจ้างโดยวิธตี กลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงานชีแจงเหตุผลและความ
จําเป็ นของการจ้างโดยวิธตี กลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชกั ช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีได้มี
การจ้าง ในกรณี ที กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็ นกรณี เร่ งด่วน ให้ กวพ. มีอาํ นาจแก้ไข
สัญญาการจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างทีปรึ กษาทีกําหนดไว้ในระเบี ยบนี ได้ และในการทําสัญญา
จ้างโดยอาศัยเหตุเร่ งด่วนนี ส่วนราชการจะต้องกําหนดเป็ นเงือนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะ
มีผลสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ กวพ. ให้ความเห็นชอบ
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ในกรณี การจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรื อ (๓) กวพ. จะกําหนดให้หวั หน้าส่วนราชการทํารายงาน
ชีแจงเหตุผลเพือทราบก็ได้ สําหรับกรณี ทีเป็ นการจ้างทีมีค่างานจ้างเกินวงเงินขันสูงที กวพ. กําหนด
ข้ อ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีตกลง มีหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของทีปรึ กษา
(๒) พิจ ารณาอัต ราค่ าจ้างและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนื องกับบริ ก ารที จะจ้างและเจรจา
ต่อรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดทีจะกําหนดในสัญญา
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้ อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้
ทังหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือสังการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
วิธคี ัดเลือก
ข้ อ ๘๕ การจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก ได้แก่ การจ้างทีปรึ กษาโดยการคัดเลือกทีปรึ กษาทีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจะทํางานนันให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนทีปรึ กษาทีได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายดังกล่าวยืนข้อเสนอเข้ารับงานนัน ๆ เพือพิจารณาคัดเลือกรายทีดีทีสุ ด ในกรณี ทีมีเหตุอนั สมควรและ
หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญทีปรึ กษาทีมีคุณสมบัติเหมาะสมยืนข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ตอ้ งทํา
การคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้ อ ๘๖ เพือให้ได้รายชื อของที ปรึ กษาที มีคุ ณสมบัติ เหมาะสมมากรายที สุ ด ให้เ จ้าหน้า ที ที
รับผิดชอบในการจ้างทีปรึ กษา ดําเนินการดังต่อไปนี
(๑) ทีปรึ กษาต่างประเทศ ให้ขอรายชือจากสถาบันการเงิน หรื อองค์การระหว่างประเทศ
หรื อลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรื อสถาบันอาชีพหรื อสถานฑูตทีเกียวข้อง หรื อขอความ
ร่ วมมือจากส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึงเคยดําเนินการจ้างทีปรึ กษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ทีปรึ กษาไทย ให้ขอรายชือทีปรึ กษาจากศูนย์ขอ้ มูลทีปรึ กษา กระทรวงการคลัง
ส่วนราชการใดทีมีรายชือทีปรึ กษาทีมีคุ ณสมบัติทีเหมาะสมอยูแ่ ล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
น้อยรายโดยไม่ดาํ เนินการตามวรรคหนึงก็ได้
การคัดเลือกทีปรึ กษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีค ดั เลือกทํา
หน้าทีพิจารณาคัดเลือกทีปรึ กษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย
เมือได้ด าํ เนิ นการคัดเลือกที ปรึ กษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื อ
พิจารณา และกรณี ทีเป็ นการจ้างทีปรึ กษาโดยใช้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ข อง
แหล่งเงินนันด้วย
ข้ อ ๘๗ ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนทีปรึ กษาทีได้คดั เลือกไว้ยืนข้อเสนอเพือรับงานตาม
วิธีหนึงวิธีใด ดังต่อไปนี
(๑) ยืนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็ น ๒ ซอง
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(๒) ยืนข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้ อ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิ คของทีปรึ กษาทุกรายและจัดลําดับ
(๓) ในกรณี ทีใช้วิธีต ามข้อ ๘๗ (๑) ให้เปิ ดซองเสนอด้านราคาของทีปรึ กษาทีมีขอ้ เสนอ
ด้านเทคนิคทีดีทีสุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาทีเหมาะสม สําหรับกรณี ทีใช้วิธีต ามข้อ ๘๗ (๒) ให้เชิญที
ปรึ กษาทีมีขอ้ เสนอด้านเทคนิคทีดีทสุี ดมายืนข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาทีเหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณายกเลิกการเจรจากับทีปรึ กษา
รายนัน แล้วเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคาของทีปรึ กษาทีมีขอ้ เสนอด้านเทคนิคทีดีทีสุดรายถัดไป หรื อเชิญที
ปรึ กษาทีมีขอ้ เสนอด้านเทคนิคทีดีทสุี ดรายถัดไปให้ยนข้
ื อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้
ได้ราคาทีเหมาะสม
(๔) เมือเจรจาได้ราคาทีเหมาะสมแล้วให้พจิ ารณาเงือนไขต่าง ๆ ทีจะกําหนดในสัญญา
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้
ทังหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
ในกรณี ทีใช้วิธีก ารยืนข้อเสนอตามข้อ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสิ นให้ทาํ สัญญากับทีปรึ กษาซึงได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ทีปรึ กษารายอืนทีได้ยืนไว้โดยไม่เปิ ดซอง
สําหรับการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธีค ัดเลือกทีดําเนิ นการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้
ปฏิบตั ิตามวรรคหนึงและวรรคสอง โดยอนุโลม
ข้ อ ๘๙ การจ้างทีปรึ กษาทีเป็ นงานทีไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และมีทีปรึ กษาซึงสามารถทํางานนันได้เป็ น
การทัวไป ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการทีจะออกหนังสือเชิญชวนทีปรึ กษาทีได้คดั เลือกไว้ ให้
ยืนข้อเสนอเพือรับงาน โดยให้ดาํ เนินการตามวิธีดงั ต่อไปนี คือ
(๑) ให้ทีปรึ กษายืนข้อเสนอด้านเทคนิ ค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็ น
๒ ซอง
(๒) ให้คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างทีปรึ ก ษาโดยวิธีคดั เลือก พิจารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิคของทีปรึ กษาทุกราย และจัดลําดับ
(๓) เปิ ดซองราคาของผูท้ ีได้รบั การจัดลําดับไว้อนั ดับหนึงถึงอันดับสามตาม (๒) พร้อมกัน
แล้วเลือกรายทีเสนอราคาตําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็ นลําดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายทีเสนอราคาตํารายถัดไป
ตามลําดับ
เมือเจรจาได้ผลประการใด ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๘๘ (๔) และ (๕)
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ข้ อ ๙๐ การจ้างทีปรึ กษาเป็ นรายบุคคลทีไม่ตอ้ งยืนข้อเสนอด้านเทคนิ ค ให้ดาํ เนิ นการคัดเลือกที
ปรึ กษาทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามนัยข้อ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับ และเมือสามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้
เชิญรายทีเหมาะสมทีสุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพือเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสังจ้างทีปรึกษา
ข้ อ ๙๑ การสังจ้างทีปรึ กษาครังหนึง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าจ้างทีปรึกษา
ข้ อ ๙๒ อัตราค่าจ้างทีปรึ กษาให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึ งถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานทีจะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันทีส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิ จ
เคยจ้าง จํานวนคน – เดื อน (man-months) เท่าทีจําเป็ น ดัชนี ค่าครองชีพ เป็ นต้น แต่ทงนี
ั จะต้องไม่เกิน
กว่าอัตราค่าจ้างทีปรึ กษาตามที กวพ. กําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้างตาม
สัญญา และทีปรึ กษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินค่าจ้างทีได้รบั ล่วงหน้าไปนัน และ
ให้ผวู้ า่ จ้างคืนหนังสือคําประกันดังกล่าวให้แก่ทีปรึ กษาเมือทางราชการได้หกั เงินทีได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิน
ค่าจ้างทีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทังนี ให้กาํ หนดเป็ นเงือนไขไว้ในสัญญาด้วย
สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอืนของรัฐ ให้จ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ตอ้ งมีหลักประกันเงินล่วงหน้าทีรับไป
ก็ได้
หลักประกันผลงาน
ข้ อ ๙๓ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ทีปรึ กษาทีแบ่งการชําระเงินออกเป็ นงวด นอกจากการจ้างทีปรึ กษา
ซึงดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผวู้ า่ จ้างหักเงินทีจะจ่ายแต่ละครังในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพือเป็ นการประกันผลงาน หรื อจะให้ทีปรึ กษาใช้หนังสื อคําประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการคําประกันตามทีผูว้ า่ จ้างจะกําหนดวางคําประกันแทนเงินทีหักไว้ก็ได้ ทังนี ให้กาํ หนด
เป็ นเงือนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้ อ ๙๔ กรณี สญ
ั ญาจ้างทีปรึ กษาตามโครงการเงินกู้ทีได้รวมเงิ นค่าภาษีซึงทีปรึ กษาจะต้องจ่าย
ให้แก่รฐั บาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนทีกันเป็ นค่าภาษีไว้ตา่ งหากจากราคาจ้างรวม
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ส่ วนที ๔
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธจี ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้ อ ๙๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ ๔ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลง
(๒) วิธีคดั เลือก
(๓) วิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
(๔) วิธีพเิ ศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้ อ ๙๖ ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทํารายงานเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทังรายละเอียดเท่าทีจําเป็ น
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๓) ประมาณการค่าจ้าง
(๔) กําหนดเวลาแล้วเสร็ จ
(๕) วิธีทีจะจ้าง และเหตุผลทีต้องจ้างโดยวิธีนนั
(๖) ข้อเสนออืน ๆ (ถ้ามี)
เมือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานทีเสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุดาํ เนิ นการจ้าง
ตามวิธจี า้ งนันต่อไปได้
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้ อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีต กลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานทีผูว้ ่าจ้างเลือกจ้างผูใ้ ห้
บริ การรายหนึงรายใด ซึงเคยทราบหรื อเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริ การทีมีหลักฐานดีตามที
คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทังนี ให้ใช้ก บั การก่ อสร้ างที มี วงเงิ น
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึง ๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๙๘ ในการดําเนิ นการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครัง ให้หวั หน้าส่ วน
ราชการแต่งตังกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีตกลงขึนคณะหนึ ง ซึงประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และ
กรรมการอืนอีกอย่างน้อย ๒ คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตังแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่าขึ นไปอย่างน้อย ๑ คน
และควรมีผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูช้ าํ นาญในกิจ การนี เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมี
จํานวนไม่ตากว่
ํ ากึงหนึงของจํานวนทังหมด จึงจะดําเนินการตามทีกําหนดไว้ได้
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ข้ อ ๙๙ คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าทีพิจารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริ การ
ตามที กําหนดไว้ในส่ วนนี และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็ น พร้อมด้วยเอกสารทีได้รับไว้
ทังหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
การจ้างโดยวิธีคดั เลือก
ข้ อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผูว้ า่ จ้างประกาศเชิญ
ชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การทีมีขอ้ กําหนดเหมาะสม
ทีสุด เพือดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทังนี ให้ใช้กบั การก่อสร้างอาคารทีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหนึง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๐๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีค ดั เลือกแต่ละครัง ให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตังกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอืนอีกอย่างน้อย ๒
คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตังแต่ระดับ ๓ หรื อเทียบเท่าขึนไปอย่างน้อย ๒ คน
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอืนอีก
อย่างน้อย ๒ คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตังแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่ าขึนไปอย่างน้อย ๒ คน และควรมี
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูช้ าํ นาญในกิจการนีเข้าร่ วมด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี ต้องมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ ากึงหนึ งของจํานวนทังหมดจึงจะดําเนิ นการ
ตามทีกําหนดไว้ได้
ข้ อ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธคี ดั เลือกมีหน้าทีดังนี
(๑) รับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริ การ และบันทึกไว้ทีหน้าซองว่า เป็ นผูใ้ ห้บริ การรายใด
แล้วลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก และ
เมือพ้นกําหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริ การรายหนึงรายใดอีกเป็ นอันขาด
ข้ อ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก มีหน้าทีดังนี
(๑) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซอง
เสนองานตามทีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคดั เลือกมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริ การตามทีกําหนดไว้ในส่วนนี คุณวุฒิและประวัติการ
ทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรทีประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานทีได้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว
ของผูใ้ ห้บริ การ และลงลายมือชือกํากับไว้ในใบเสนองานเพือเป็ นหลักฐาน
(๓) เมือได้พิจารณาเสร็ จแล้วเห็นสมควรดําเนิ นการต่ อไปประการใด ให้รายงานต่ อ
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผูท้ ี
มีขอ้ กําหนดเหมาะสมทีสุด เว้นแต่ผใู้ ห้บริ การดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณี ใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
เสนอผูใ้ ห้บริ การทีมีขอ้ กําหนดเหมาะสมรายถัดไป
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด
ข้ อ ๑๐๔ การจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที
ผูว้ า่ จ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีค ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การทีเป็ นนิตบิ ุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิตบิ คุ คล คุณวุฒแิ ละประวัติการทํางาน
จํานวนสถาปนิ กและหรื อวิศวกรที ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที ได้เคยปฏิบัติ มาแล้ว
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพือดําเนิ นการจ้างต่อไป ทังนี ให้ใช้กบั การก่อสร้างอาคารที มี
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๐๕ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่ ละ
ครัง ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตังคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีค ดั เลือก
แบบจํากัดข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิ หรื อผูช้ าํ นาญในคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าทีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดย
วิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นาํ ความในข้อ ๑๐๑ ข้อ ๑๐๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าทีดังนี
(๑) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างโดยวิธีค ัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซองเสนองานตามทีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี
ก. ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริ การตามทีกําหนดไว้ในส่วนนี
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรทีประจําและไม่
ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานทีได้เคยปฏิบตั มิ าแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การทีมีขอ้ กําหนดเหมาะสมไว้เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒ ราย
และแจ้งวิธดี าํ เนินการเสนองานตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้างแก่ผเู้ สนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผู้
ให้บ ริ ก ารดัง กล่ า วยื นเสนอแบบร่ า งของงานก็ ไ ด้ อนึ งการพิจารณาคัดเลื อกข้อเสนองานให้คํานึ งถึ ง
แผนปฏิบตั ิงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้าน
สถาปัตยกรรม และลงลายมือชือกํากับไว้ในใบเสนองานเพือเป็ นหลักฐาน
(๔) เมือได้พิจารณาเสร็ จแล้วเห็นสมควรดําเนิ นการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้
ให้บริ การรายหนึงรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข้ อ ๑๐๗ การจ้างโดยวิธพี เิ ศษมี ๒ ลักษณะดังนี
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณี ทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
และความมันคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความ

44
เสียหายแก่ทางราชการและความมันคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจตกลงจ้างผูใ้ ห้บริ การราย
หนึงรายใดตามทีพิจารณาเห็นสมควร
(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารทีมีลกั ษณะพิเศษ
เป็ นทีเชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรื อสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุ สาวรี ย ์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โรงละคอนแห่งชาติ หรื องานออกแบบอาคารทีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่ งชาติ
สนามบิน ให้ผวู้ า่ จ้างเสนอรายละเอียดเรื องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ.
ข้ อ ๑๐๘ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การได้ ในกรณี ต่อไปนี
(๑) มีผยู้ นเสนองานน้
ื
อยกว่า ๒ ราย
(๒) ผูใ้ ห้บริ การยืนเสนองานไม่ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง
ข้ อ ๑๐๙ ให้ผวู ้ ่าจ้างส่ งหนังสื อแจ้งผลการตัด สิ น คัด เลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้
ให้บริ การรายทีได้รับการคัดเลือกโดยเร็ ว
การประกาศเชิญชวน
ข้ อ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ ๓ วิธี คือ
(๑) ปิ ดประกาศไว้ในทีเปิ ดเผย
(๒) ประกาศทางสื อสารมวลชน เช่ น ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ หรื อประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
(๓) ส่ งประกาศไปยังสมาคมวิชาชี พสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม หรื อสํานัก งานที
ประกอบธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พจิ ารณาตามความจําเป็ นของกิจการและความเหมาะสมแห่ งท้องถิน
เป็ นเรื อง ๆ ไป
ข้ อ ๑๑๑ ให้เจ้าหน้าทีพัสดุจดั ทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี
(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของทีดินและสิงปลูกสร้าง
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานทีเปิ ดซองและปิ ดรับซองเสนองาน
(๓) เงือนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กําหนดให้ผเู ้ สนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิ ดและจํานวนในข้อ ๑๔๑ และข้อ
๑๔๒ และให้มีเงือนไขว่า ถ้าผูเ้ ข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรื อไม่ไปทําสัญญากับทางราชการ
ภายในกําหนด ทางราชการจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูค้ าประกั
ํ
น และสงวนสิ ทธิที
จะถือว่าผูท้ ีไม่ไปทําสัญญากับทางราชการเป็ นผูท้ ิงงานด้วย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็ นเด็ดขาด
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การเสนองาน
ข้ อ ๑๑๒ ผูใ้ ห้บริ การทีเสนองานการจ้างโดยวิธีคดั เลือก และการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่ งข้อเสนองานให้กบั ผูว้ ่าจ้างแล้ว ยังต้องยืนหลักฐานประกอบการเสนองาน
ดังนี
(๑) ข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริ การตามทีกําหนดไว้ในส่วนนี
(๒) คุณวุฒแิ ละประวัตกิ ารทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรทีประจําและไม่ประจํา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานทีเคยปฏิบตั มิ าแล้ว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมือการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็ จสิ นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผใู้ ห้
บริ การทีไม่ได้รบั การคัดเลือก
ข้ อ ๑๑๓ ผูใ้ ห้บริ การที เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติ ไทยและเป็ นผูท้ ี ได้รั บใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและหรื อวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามทีกําหนด โดยกฎหมายว่าด้ว ย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรื อวิศวกรรม แล้วแต่ก รณี และไม่เป็ นข้าราชการประจําหรื อลูกจ้างของส่ วน
ราชการ หรื อพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานขององค์การบริ หารส่วนท้องถิน
ผูใ้ ห้บริ การทีเป็ นนิติบุคคล กรรมการผูจ้ ดั การหรื อหุ้นส่วนผูจ้ ดั การของนิติบุคคลนัน จะต้องเป็ น
คนไทย และเป็ นนิติบุคคลทีมีผถู้ ือหุ ้นเป็ นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตังนิติบุคคลนัน
อํานาจในการสังจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้ อ ๑๑๔ การสังจ้างออกแบบและควบคุมงานครังหนึ ง ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง และ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๑๕ ผูว้ ่าจ้างอาจริ บหลักประกัน หรื อใช้สิทธิเรี ยกร้องเอาจากผูค้ าประกั
ํ
นการเสนองานทีผู ้
รับจ้างนํามามอบไว้กบั ผูว้ า่ จ้างได้ ในกรณี ดงั นี
(๑) ผูร้ บั จ้างหลีกเลียงการทําสัญญาในระยะเวลาทีกําหนด
(๒) ผูว้ า่ จ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ เนืองจาก
ก. ผูร้ บั จ้างเลิกหรื อหยุดกิจการ
ข. ในกรณี ทีเป็ นบุคคลธรรมดา บุคคลนันถูกระงับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรื อวิศวกรรม
(๓) ผูร้ บั จ้างผิดสัญญาและผูว้ า่ จ้างได้บอกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้างแล้ว
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การตรวจและรับมอบงาน
ข้ อ ๑๑๖ ในการจ้า งออกแบบและควบคุ ม งานแต่ ล ะครั ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตัง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพือปฏิบตั กิ ารตามทีกําหนดไว้ในส่วนนี
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอืนอีก อย่างน้อย
๒ คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตังแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่าขึนไปอย่างน้อย ๒ คน และควรให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ
หรื อผูช้ าํ นาญในกิจการนันเข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ ากึงหนึ งของจํานวนทังหมด จึงจะดําเนิ นการตามที
กําหนดไว้ได้
ข้ อ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าทีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ทีระบุไว้ในสัญญา
เมือตรวจเห็ นเป็ นการถูกต้องครบถ้ว นแล้ว ให้ทาํ ใบรั บรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชือไว้เป็ น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผรู้ บั จ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าทีพัสดุ ๑ ฉบับ เพือทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่วนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ข้ อ ๑๑๘ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดผูค้ วบคุมงานทีมีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพงานการก่อสร้างนัน ๆ
ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งรายชือผูค้ วบคุมงาน ผูต้ รวจการหรื อผูแ้ ทน ให้ผวู ้ า่ จ้างให้ความเห็นชอบ และใน
กรณี ทีผูค้ วบคุ มงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามความในวรรคหนึ ง ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอชือผูค้ วบคุมงาน
ปฏิบตั ิงานแทน ผูท้ ีปฏิบตั งิ านแทนในกรณี ดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูว้ า่ จ้าง
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้ อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี
(๑) อาคารทีมีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อ
ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึงในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๒) อาคารที มีงบประมาณค่ าก่ อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรั บในส่ ว นที เกิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์ดนิ
ฐานราก
ข้ อ ๑๒๐ ในกรณี ทีผูว้ า่ จ้างหรื อหน่วยงานอืนใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการ
ก่อสร้างนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในสัญญาให้ผวู ้ ่าจ้างหรื อหน่ วยงานนัน ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผรู ้ ับจ้างตาม
อัตราที กวพ. พิจารณากําหนดเป็ นราย ๆ ไป
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ข้ อ ๑๒๑ ห้ามผูร้ บั จ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานทีได้ทาํ สัญญากับผู ้
ว่าจ้างแล้ว ไปให้ผอู้ นดํ
ื าเนินการก่อสร้างอีก
ข้ อ ๑๒๒ ระหว่างดําเนิ นการตามสัญญาจ้าง ผูว้ ่าจ้างอาจขอให้ผรู ้ ับจ้างเปลียนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ
น้อย ๆ ในส่ ว นที ไม่กระทบกระเทื อนโครงสร้ างที สําคัญ ของอาคาร ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ
นําประปา ของงานทีผูร้ บั จ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยเพิมอีก
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องแก้ไขเปลียนแปลงโครงสร้างทีสําคัญ ให้ผวู ้ ่าจ้างเสนอขออนุ มตั ิ กวพ.
ก่อน
ส่ วนที ๕
การแลกเปลียน
ข้ อ ๑๒๓ การแลกเปลียนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณี ทีหัวหน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความ
จําเป็ นจะต้องแลกเปลียน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลียนครุ ภณ
ั ฑ์กบั ครุ ภณ
ั ฑ์และการแลกเปลียนวัสดุ
กับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) การแลกเปลียนครุ ภณ
ั ฑ์กบั ครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทและชนิ ดเดียวกัน ให้แลกเปลียนได้ เว้น
แต่การแลกเปลียนครุ ภณ
ั ฑ์บางอย่างซึงสํานักงบประมาณกําหนด หรื อการแลกเปลียนทีต้องจ่ายเงินเพิม ให้
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
(๒) การแลกเปลียนครุ ภณ
ั ฑ์กบั ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างประเภทหรื อต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิ ดเดียวกัน ที ไม่ตอ้ งจ่ ายเงิ นเพิม ให้
แลกเปลียนได้ กรณี นอกเหนือจากนี ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้ อ ๑๒๔ ในกรณี ตอ้ งมีการแลกเปลียนพัสดุ ให้เจ้าหน้าทีพัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพือ
พิจารณาสังการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีต้องแลกเปลียน
(๒) รายละเอียดของพัสดุทีจะนําไปแลกเปลียน
(๓) ราคาทีซื อหรื อได้มาของพัสดุทีจะนําไปแลกเปลียน และราคาทีจะแลกเปลียนได้
โดยประมาณ
(๔) พัสดุทีจะรับแลกเปลียน และให้ระบุว่าจะแลกเปลียนกับส่วนราชการ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่ว ยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน
(๕) ข้อเสนออืน ๆ (ถ้ามี)
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ในกรณี ทีจะแลกเปลียนกับเอกชน ให้ร ะบุวิ ธีทีจะแลกเปลียนพร้ อ มทังเหตุ ผ ล โดยเสนอให้น าํ
วิธีการซื อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่ การแลกเปลียนพัสดุทีจะนําไปแลกครังหนึ งซึ งมีราคาซื อหรื อได้มา
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วธิ ีตกลงราคาก็ได้
ข้ อ ๑๒๕ การแลกเปลียนพัสดุก บั เอกชน ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะ
หนึงหรื อหลายคณะตามความจําเป็ น โดยถือปฏิบตั ติ ามข้อ ๓๕ หรื อข้อ ๓๖ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีดังนี
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทีต้องการแลกเปลียนตามสภาพปัจจุบนั ของพัสดุนนั
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุทีจะได้รับจากการแลกเปลียนว่าเป็ นของใหม่ทียังไม่เคยใช้
งานมาก่อน เว้นแต่พสั ดุเก่าทีจะได้รบั จากการแลกเปลียนนันจะเป็ นความจําเป็ นไม่ทาํ ให้ทางราชการต้องเสีย
ประโยชน์ หรื อเพือประโยชน์แก่ทางราชการ
(๓) เปรี ยบเทียบราคาพัสดุทีจะแลกเปลียนกัน โดยพิจารณาจากราคาทีประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุทีจะได้รบั จากการแลกเปลียน ซึงถือตามราคากลางหรื อราคามาตรฐาน หรื อราคาในท้องตลาด
โดยทัวไป
(๔) ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายทีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลียน
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสังการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๒๖ การแลกเปลียนพัสดุของส่ วนราชการ กับส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิน หรื อรัฐวิสาหกิจ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนัน ๆ ทีจะตกลง
กัน
ข้ อ ๑๒๗ ครุ ภณ
ั ฑ์ทีได้รับจากการแลกเปลียนเมือลงทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ของส่วนราชการนันแล้ว ให้
แจ้งสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน หรื อสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ภูมิภาค แล้วแต่
กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีได้รับครุ ภณ
ั ฑ์
ในกรณี การแลกเปลียนครุ ภัณฑ์กบั หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อ
เอกชน ให้ส่งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ ๑๒๕ หรื อข้อ ๑๒๖ ไปด้วย
ส่ วนที ๖
การเช่ า
ข้ อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริ มทรัพย์ และการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหมวด
นี ให้หัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาดําเนิ นการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ น โดยสํา หรั บ การเช่ า
สังหาริ มทรัพย์ให้นาํ ข้อกําหนดเกียวกับการซือมาใช้โดยอนุโลม
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ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และสังหาริ มทรัพย์ให้
กระทําได้เฉพาะกรณี การเช่าซึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การเช่ าจากหน่ ว ยงานตามกฎหมายว่ าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น
หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้องถิน หรื อรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทังสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยีสิบของค่าเช่าทังสัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ก่อน
การเช่ าอสังหาริมทรัพย์
ข้ อ ๑๒๙ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) เช่าทีดินเพือใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานทีเพือใช้เป็ นทีทําการในกรณี ทีไม่มีสถานที ของทางราชการ หรื อมีแต่ไม่
เพียงพอ และถ้าสถานทีเช่านันกว้างขวางพอ จะใช้เป็ นทีพักของผูซ้ ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานทีเพือใช้เป็ นทีพักสําหรับผูม้ ีสิทธิเบิกค่าเช่าทีพักตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณี ทีต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานทีเพือใช้เป็ นทีเก็บพัสดุของทางราชการในกรณี ทีไม่มสี ถานทีเก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาํ เนินการโดยวิธีตกลงราคา
ข้ อ ๑๓๐ ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าทีพัสดุทาํ รายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ ตามรายการ
ดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลและความจําเป็ นทีจะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าทีผูใ้ ห้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ทีจะเช่า เช่น สภาพของสถานทีบริ เวณทีต้องการใช้
พร้อมทังภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครังหลังสุด เป็ นต้น
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับทีจะเช่า (ถ้ามี)
ในกรณี หน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนภูมภิ าค ให้ขอความเห็นเกียวกับ
ความเหมาะสมของสถานทีและอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนัน ๆ เพือประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๓๑ อสังหาริ มทรัพย์ซึงมีอตั ราค่าเช่ารวมทังค่าบริ การอืนเกียวกับการเช่าตามทีจะกําหนดไว้ใน
สัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หวั หน้าส่วนราชการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐
บาท ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
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ส่ วนที ๗
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้ อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี เป็ นอํานาจของหัวหน้าส่ วนราชการ
และให้ทาํ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที กวพ. กําหนด
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็ นต้องมีขอ้ ความหรื อรายการแตกต่ างไปจากตัวอย่างสัญญาที กวพ.
กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามทีกําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาํ ให้ทางราชการเสี ยเปรี ยบก็ให้ก ระทํา
ได้ เว้นแต่หวั หน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่ างสัญญานัน
ไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณี ทีไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที กวพ. กําหนดได้ และจําเป็ นต้องร่ างสัญญาขึนใหม่ตอ้ งส่ ง
ร่ างสัญญานันให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หวั หน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตาม
แบบทีเคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
สําหรับการเช่าซึงผูเ้ ช่าจะต้องเสียเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า หรื อในกรณี ทีหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่ างสัญญาให้สาํ นักงานอัยการสูงสุ ดหรื ออัยการจังหวัด
แล้วแต่กรณี ตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณี จาํ เป็ นต้องทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ทาํ เป็ นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคาํ แปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะทีสําคัญเป็ นภาษาไทยไว้ดว้ ย เว้นแต่เป็ นการทําสัญญาตามตัวอย่าง
ที กวพ. กําหนด ไม่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาไทย
การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาของประเทศ
ทีหน่วยงานนันตังอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญหรื อผูร้ ู้กฎหมายของส่วนราชการนัน ๆ ก็ได้
ข้ อ ๑๓๓ การจัดหาในกรณี ดงั ต่อไปนี จะทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกัน โดยไม่ต้องทําเป็ น
สัญญาตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(๑) การซือ การจ้าง หรื อการแลกเปลียนโดยวิธีต กลงราคา หรื อการจ้างทีปรึ กษาโดยวิธี
ตกลงทีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาทีคู่สญ
ั ญา สามารถส่ งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทาง
ราชการ นับตังแต่วนั ถัดจากวันทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ
(๓) การซือหรื อการจ้างโดยวิธีกรณี พเิ ศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
(๔) การซือโดยวิธีพเิ ศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๖) การเช่า ซึงผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสียเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณี การจัด หาซึ งมี ร าคาไม่ เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อในกรณี ก ารซื อหรื อการจ้ า งซึ งใช้
วิธดี าํ เนินการตามข้อ ๓๙ วรรคสอง จะไม่ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ตอ่ กันก็ได้
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ข้ อ ๑๓๔ การทําสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสือ นอกจากการจ้างทีปรึ กษาให้ก าํ หนดค่าปรับเป็ น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุทียังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึง
ต้องการผลสําเร็ จของงานทังหมดพร้อมกัน ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน แต่จะต้องไม่ตากว่
ํ าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ทีมีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนัน แต่
อาจจะกําหนดขันสูงสุดของการปรับก็ได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างทีปรึ ก ษา หากส่ ว นราชการเห็ นว่า ถ้าไม่กาํ หนดค่าปรั บไว้ในสัญญาจะเกิ ด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผูจ้ ดั ทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราหรื อจํานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนันได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึงและวรรคสองในอัตราหรื อเป็ นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึงอาจมีผลกระทบต่อการทีคู่สญ
ั ญา
ของทางราชการจะหลีกเลียงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อกระทบต่อการจราจร หรื อความเสี ยหายแก่ ทาง
ราชการ แล้วแต่กรณี
ในกรณี การจัดหาสิงของทีประกอบกันเป็ นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่ วนหนึ งส่ วนใดไปแล้วจะไม่
สามารถใช้ก ารได้โ ดยสมบู ร ณ์ แม้คู่ สัญ ญาจะส่ ง มอบสิ งของภายในกํา หนดตามสั ญ ญา แต่ ย งั ขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบทียังขาดนันเกินกําหนดสัญญา ให้ถอื ว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิงของนันเลย ให้ปรับเต็มราคาของทังชุด
ในกรณี ทีการจัดหาสิ งของคิดราคารวมทังค่าติดตังหรื อทดลองด้วย ถ้าติดตังหรื อทดลองเกินกว่า
กําหนดตามสัญญาเป็ นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็ นรายวันในอัตราทีกําหนดของราคาทังหมด
เมือครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรื อข้อตกลง ให้ส่วนราชการรี บแจ้งการเรี ยกค่าปรับตาม
สัญญาหรื อข้อตกลงจากคูส่ ญ
ั ญา และเมือคู่สญ
ั ญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิ ทธิการเรี ยก
ค่าปรับในขณะทีรับมอบพัสดุนนด้
ั วย
ข้ อ ๑๓๕ ให้หวั หน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสือ ซึงมีมลู ค่าตังแต่หนึ ง
ล้านบาทขึนไป ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทําสัญญาหรื อข้อตกลง
ข้ อ ๑๓๖ สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อทีได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลียนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขนันจะเป็ นความจําเป็ นโดยไม่ทาํ ให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรื อเป็ นการแก้ไขเพือประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้อยูใ่ นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการทีจะพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเปลียนแปลงได้ แต่ถา้ มี
การเพิมวงเงิน จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรื อขอทําความตกลงในส่วนทีใช้เงินกู้
หรื อเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี ดว้ ย
การแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงตามวรรคหนึง หากมีความจําเป็ นต้องเพิมหรื อลดวงเงิน
หรื อเพิมหรื อลดระยะเวลาส่งมอบของหรื อระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
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สําหรับการจัดหาทีเกี ยวกับความมันคงแข็งแรง หรื องานเทคนิ คเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูช้ าํ นาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึงรับผิดชอบหรื อสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่างนัน แล้วแต่กรณี ดว้ ย
ข้ อ ๑๓๗ ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง ในกรณี ทีมีเหตุอนั
เชือได้วา่ ผูร้ บั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
การตกลงกับคู่สัญญาทีจะบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาได้เฉพาะ
กรณี ทีเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรื อเพือแก้ไขข้อเสียเปรี ยบของทางราชการในการทีจะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงนันต่อไป
ข้ อ ๑๓๘ ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงนัน หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้าง ให้ส่วน
ราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ยนิ ยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการโดยไม่มเี งือนไขใด ๆ ทังสิน ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาได้เท่าที
จําเป็ น
ข้ อ ๑๓๙ การงดหรื อลดค่าปรับให้แก่คู่สญ
ั ญา หรื อการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรื อข้อตกลง
ให้อ ยู่ใ นอํา นาจของหัว หน้า ส่ ว นราชการที จะพิ จ ารณาได้ต ามจํา นวนวัน ที มี เ หตุ เ กิ ด ขึนจริ ง เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของส่วนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสยั
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึงอันใดทีคู่สญั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุ ไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนนได้
ั สินสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาทีกําหนด คูส่ ญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้างเพือ
ขอลดหรื องดค่าปรับ หรื อขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (๑) ซึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรื อ
ส่วนราชการทราบดีอยูแ่ ล้วตังแต่ตน้
ข้ อ ๑๔๐ ในกรณี ทีไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ และเป็ นความจําเป็ นเพือประโยชน์แก่
ทางราชการทีจะใช้สิทธิตามเงือนไขของสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อข้อกฎหมาย ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการทีจะใช้สิทธิดงั กล่าว สังการได้ตามความจําเป็ น
หลักประกัน
ข้ อ ๑๔๑ หลัก ประกัน ซองหรื อ หลัก ประกัน สัญ ญา ให้ ใช้หลัก ประกัน อย่างหนึ งอย่า งใด
ดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คลงวันทีทีใช้เช็คนันชําระต่อเจ้าหน้าที หรื อก่อน
วันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
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(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที กวพ. กําหนด
(๔) หนังสื อคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือบริ ษทั เงินทุนทีธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารที กวพ.
กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สําหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสื อคําประกัน ของธนาคารในต่ างประเทศที มี
หลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชือถือเป็ นหลักประกันซองได้อกี ประเภทหนึง
ข้ อ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กาํ หนดมูลค่าเป็ นจํานวนเต็มใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรื อราคาพัสดุทีจัดหาครังนัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุทีหัวหน้าส่ วน
ราชการเห็นว่ามีความสําคัญเป็ นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัด หาพัสดุทีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิ น ๑ ปี และพัสดุนันไม่ต้องมีการ
ประกันเพือความชํารุ ดบกพร่ อง เช่น พัสดุใช้สินเปลือง ให้กาํ หนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุทีส่งมอบในแต่ละปี ของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนีเป็ นการคําประกันตลอดอายุสญ
ั ญาและหาก
ในปี ต่อไปราคาพัสดุทีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปี ก่อน ให้ปรับปรุ งหลักประกันตามอัตราส่ วนที
เปลียนแปลงไปนันก่อนครบรอบปี ในกรณี ทีหลักประกันต้องปรับปรุ งในทางทีเพิมขึนและคู่สญ
ั ญาไม่นาํ
หลักประกันมาเพิมให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปี นัน ให้ทางราชการ
หักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปี นันทีทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็ นหลักประกันในส่วนทีเพิมขึน
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็ นเงือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรื อเอกสารประกวดราคา และหรื อในสัญญาด้วย
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาหรื อคู่สญ
ั ญาวางหลักประกันทีมีมลู ค่าสูงกว่าทีกําหนดไว้ในระเบียบ เอกสาร
สอบราคาหรื อเอกสารประกวดราคา หรื อสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้ อ ๑๔๓ ในกรณี ทีส่ วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อเป็ นคู่สญ
ั ญา ไม่ตอ้ งวาง
หลักประกัน
ข้ อ ๑๔๔ ให้ส่ว นราชการคื นหลักประกันให้แก่ ผเู้ สนอราคาคู่สัญญาหรื อผูค้ าประกั
ํ
น ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที
ได้พจิ ารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซึงเสนอราคาตําสุ ดไม่เกิน ๓ ราย
ให้คนื ได้ตอ่ เมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญา หรื อผูค้ าประกั
ํ
นโดยเร็ ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
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การจัดหาทีไม่ตอ้ งมีการประกันเพือความชํารุ ดบกพร่ องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สญ
ั ญาหรื อผูค้ าํ
ประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึงทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทงนี
ั จะต้องระบุไว้เป็ นเงือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรื อเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันทีเป็ นหนังสือคําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย บริ ษัทเงิ นทุ น หรื อบริ ษัทเงิ นทุ นหลักทรั พย์ ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาไม่มารับภายใน
กําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคําประกันให้แก่ผเู้ สนอราคา หรื อคูส่ ญ
ั ญา โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนโดยเร็ ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผคู้ าประกั
ํ
นทราบด้วย
ส่ วนที ๘
การลงโทษผู้ทิงงาน
ข้ อ ๑๔๕ ให้ผรู้ กั ษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชือผูท้ ิงงาน ตามทีได้กาํ หนดไว้ในหมวดนี
ห้ามส่วนราชการก่อนิติสมั พันธ์กบั ผูท้ ิงงานทีผูร้ ักษาการตามระเบียบได้ระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้
ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือแล้ว เว้นแต่ผรู้ กั ษาการตามระเบียบจะสังเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิงงาน
การห้ามส่วนราชการก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ ิงงานตามวรรคสอง ให้ใช้บงั คับกับบุคคลตามข้อ ๑๔๕ ฉ
วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลใดทีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามข้อกําหนดในส่วนนี
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ ถา้ ผลการพิจารณาต่ อมา ผู้
รักษาการตามระเบียบได้สังให้บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลนันเป็ นผูท้ ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชือ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายชือผูม้ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรื อยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรื อเสนองาน หรื อยกเลิกการลงนามในสัญญาซือหรื อจ้างทีได้กระทําก่อนการสังการของผูร้ ักษาการตาม
ระเบี ย บ เว้น แต่ ใ นกรณี ทีปลัด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ ง
ปลัดกระทรวงจะไม่ตดั รายชือบุคคลดังกล่าวออกจากรายชือผูม้ สี ิทธิได้รบั การคัดเลือก หรื อจะไม่ยกเลิกการ
เปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน หรื อจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซือหรื อจ้างทีได้
กระทําก่อนการสังการของผูร้ กั ษาการตามระเบียบก็ได้
ข้ อ ๑๔๕ ทวิ เมือปรากฏกรณี ใดกรณี หนึง ดังต่อไปนี
(๑) ผูท้ ีได้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กําหนด
(๒) เมือคู่สญ
ั ญาของทางราชการ หรื อผูร้ บั จ้างช่วงทีทางราชการอนุ ญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรื อข้อตกลงนัน
(๓) พัสดุทีซือหรื อจ้างทํา เกิดข้อบกพร่ องขึนภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาหรื อ
ข้อตกลง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกู ต้องจากผูจ้ าํ หน่ าย ผูร้ ับจ้าง หรื อคู่สญ
ั ญา หรื อพัสดุทีซือหรื อจ้าง
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ไม่ได้มาตรฐาน หรื อวัสดุทีใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรื อไม่ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาหรื อข้อตกลง ทํา
ให้งานบกพร่ องเสียหายอย่างร้ายแรง หรื อ
(๔) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรื อวัสดุทีซือหรื อจ้างหรื อใช้
โดยผูร้ บั จ้างช่วงทีทางราชการอนุญาตให้รบั ช่วงงานได้ มีขอ้ บกพร่ อง หรื อไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่ครบถ้วน
ตาม (๓)
ให้หวั หน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ ว เพือพิจารณาให้บุคคลทีได้รับการ
คัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ ับจ้าง คู่สญ
ั ญา หรื อผูร้ ับจ้างช่วงทีทางราชการอนุ ญาตให้รับช่วงงานได้ เป็ นผูท้ ิง
งาน แล้วแต่กรณี พร้อมทังเสนอความเห็นของตนเพือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย
เมือปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) เป็ นการกระทําโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงส่ งชือบุคคลดังกล่าวไปยังผู ้
รักษาการตามระเบียบเพือพิจารณาสังให้เป็ นผูท้ ิงงานโดยเร็ ว
ในกรณี ทีเป็ นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็ นผูท้ ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ.
เพือทราบด้วย
เมือผูร้ ักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากทีได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิงงาน ก็ให้ผรู้ กั ษาการตามระเบียบสังให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
โดยระบุ ชือผูท้ ิ งงานไว้ในบัญชี รายชือผูท้ ิงงาน พร้อมทังแจ้งเวียนชื อผูท้ ิงงานให้ส่วนราชการอืนทราบ
รวมทังแจ้งให้ผทู้ ิงงานรายนันทราบทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
ในกรณี ผรู้ กั ษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็ นผูท้ ิงงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้ปลัดกระทรวงทราบ
ข้ อ ๑๔๕ ตรี ในกรณี การจ้างทีปรึ กษาหรื อการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวมีขอ้ บกพร่ อง ผิด พลาด หรื อก่ อให้เกิดความเสี ยหายแก่ ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพือพิจารณาให้ค่สู ญ
ั ญานันเป็ นผูท้ ิงงาน
การพิ จารณาสังให้คู่สัญญาเป็ นผูท้ ิ งงานตามวรรคหนึ ง ให้นาํ ความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม
วรรคสี วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี หากมีเหตุอนั ควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายหนึ งหรื อหลายรายไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที ได้รับการ
คัดเลือกหรื อไม่กต็ าม กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อกระทําการโดยไม่
สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน ให้
ส่วนราชการทีเกียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิงงานหรื อไม่ โดยมี
หนังสื อแจ้งเหตุทีทางราชการสงสัยไปยังผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกสงสัยทราบ พร้อมทังให้ชีแจง
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รายละเอียดข้อเท็จจริ งภายในเวลาทีทางราชการกําหนด แต่ ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน นับแต่ ว นั ที ได้รั บ
หนังสือแจ้งจากส่วนราชการ
เมือส่วนราชการได้รับคําชีแจงจากผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกสงสัยตามวรรคหนึ งแล้ว ให้
หัวหน้าส่ ว นราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้ อมทังเสนอความเห็ นของตน เพือประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิงงานหรื อไม่
หากผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกสงสัย ไม่ชีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ ง ให้ถือว่ามี
เหตุอนั ควรเชือได้วา่ มีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อมีการกระทําโดย
ไม่สุจริ ตให้หวั หน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทังเสนอความเห็นเพือพิจารณาให้ผนู้ นเป็
ั นผูท้ ิงงาน
การพิจารณาให้ผเู้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูท้ ิงงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นาํ ความ
ในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๔๕ เบญจ ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีร่ วมกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อกระทําการโดยไม่สุจริ ตรายใด ซึงมิใช่เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทําดังกล่าว
ได้ใ ห้ค วามร่ วมมื อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของทางราชการ ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการหรื อ
ปลัดกระทรวง หรื อผูร้ กั ษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายนันได้รับการยกเว้น
ที จะไม่ เ ป็ นผูท้ ิ งงานได้ โดยแสดงเหตุ ผ ลหรื อ ระบุ เ หตุ ผ ลไว้ใ นการเสนอความเห็ น หรื อ ในการสังการ
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๔๕ ฉ ในกรณี ทีนิ ติบุคคลใดถูกสังให้เป็ นผูท้ ิงงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ
๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน ให้ผรู้ กั ษาการตามระเบียบนีสังให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงานด้วย
ในกรณี ทีนิติบุคคลรายใดถูกสังให้เป็ นผูท้ ิงงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕ จัตวา
ให้คาํ สังดังกล่าวมีผลไปถึงนิ ติบุคคลอืนทีดําเนิ นธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึงมีหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นงานในกิ จการของนิ ติบุคคลนันเป็ นบุคคลเดียวกันกับ
หุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลทีถูก
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานด้วย
ในกรณี ทีบุคคลธรรมดารายใดถูกสังให้เป็ นผูท้ ิงงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕
จัต วา ให้คาํ สังดังกล่า วมีผลไปถึ งนิ ติบุค คลอื นที เข้าเสนอราคาหรื อ เสนองาน ซึ งมี บุค คลดัง กล่ า วเป็ น
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน
ด้วย
ข้ อ ๑๔๕ สัตต เพือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี เมือปรากฏข้อเท็จ จริ งอัน
ควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้
รายงานไปยังผูร้ ักษาการตามระเบียบ ผูร้ ักษาการตามระเบียบอาจเรี ยกให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือก ผูจ้ าํ หน่ าย
ผูร้ ั บจ้าง คู่สัญญา ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที มี ข ้อเท็จจริ งอัน ควรสงสัยว่า มีก ารกระทําอัน เป็ นการ
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ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อกระทําการโดยไม่สุจริ ต มาชีแจงข้อเท็จจริ งต่อผูร้ กั ษาการตาม
ระเบียบ ทังนี โดยมีหนังสือแจ้งเหตุทีผูร้ ักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทังแจ้งให้
บุคคลนันชีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริ งภายในเวลาทีผูร้ ักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า ๑๕
วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสือแจ้งจากผูร้ ักษาการตามระเบียบ
เมือผูร้ ักษาการตามระเบียบได้รับคําชีแจงจากผูไ้ ด้รับการคัดเลือกผูจ้ าํ หน่ าย ผูร้ ับจ้าง คู่สญ
ั ญา ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกสงสัยตามวรรคหนึงแล้ว ให้ผรู้ กั ษาการตามระเบียบพิจารณาคําชีแจงดังกล่าว
หากคําชีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน พร้อม
ทังแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หากผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง คูส่ ญ
ั ญา ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานทีถูกสงสัยตาม
วรรคหนึง ไม่ชีแจงภายในกําหนดเวลาทีผูร้ กั ษาการตามระเบียบจะได้กาํ หนดไว้ ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควรเชือ
ได้วา่ มีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อมีการกระทําโดยไม่สุจริ ต ให้
ผูร้ ั ก ษาการตามระเบี ย บพิ จ ารณาให้ บุค คลดัง กล่ า วเป็ นผูท้ ิ งงาน พร้ อ มทังแจ้งผลการพิ จ าณาไปให้
ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
ส่ วนที ๑
การยืม
มิได้

ข้ อ ๑๔๖ การให้ยมื หรื อนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึงมิใช่เพือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํา

ข้ อ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรู ปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผูย้ ืมทําหลักฐานการยืมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้าส่วนราชการผูใ้ ห้ยมื
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากหัวหน้า
หน่วยงานซึงรับผิดชอบพัสดุนนั แต่ถา้ ยืมไปใช้นอกสถานทีราชการ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากหัวหน้าส่ วน
ราชการ
ข้ อ ๑๔๘ ผูย้ มื พัสดุประเภทใช้คงรู ปจะต้องนําพัสดุนันมาส่ งคืนให้ในสภาพที ใช้การได้เรี ยบร้อย
หากเกิดชํารุ ดเสียหาย หรื อใช้การไม่ได้ หรื อสูญหายไป ให้ผยู้ มื จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้ค งสภาพเดิมโดย
เสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง หรื อชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรื อ
ชดใช้เป็ นเงินตามราคาทีเป็ นอยูใ่ นขณะยืมตามหลักเกณฑ์ทกระทรวงการคลั
ี
งกําหนด
ข้ อ ๑๔๙ การยืมพัสดุ ประเภทใช้สินเปลืองระหว่างส่ วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมือส่ ว น
ราชการผูย้ มื มีความจําเป็ นต้องใช้พสั ดุนนเป็
ั นการรี บด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทนั การ และส่วนราชการ
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ผูใ้ ห้ยมื มีพสั ดุนนั ๆ พอทีจะให้ยมื ได้ โดยไม่เป็ นการเสี ยหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี โดยปกติส่วนราชการผูย้ ืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิ ด และปริ มาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผูใ้ ห้ยมื
ข้ อ ๑๕๐ เมือครบกําหนดยืม ให้ผใู้ ห้ยมื หรื อผูร้ ับหน้าทีแทน มีหน้าทีติดตามทวงพัสดุทีให้ยมื ไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
ส่ วนที ๒
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้ อ ๑๕๑ พัสดุของส่วนราชการไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด ให้อยูใ่ นความควบคุมตามระเบียบนี
เว้นแต่มรี ะเบียบของทางราชการหรื อกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
ข้ อ ๑๕๒ เมือเจ้าหน้าทีพัสดุได้รบั มอบแล้ว ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
(๑) ลงบัญชีหรื อทะเบียนเพือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิ ด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที กวพ. กําหนด โดยให้มหี ลักฐานการรับเข้าบัญชีหรื อทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
บัญชีหรื อทะเบียน
การเบิก – จ่ายพัสดุ
ข้ อ ๑๕๓ หน่ วยงานระดับกอง หน่ว ยงานซึงแยกต่างหากจากส่ว นราชการระดับกรม หรื อ
หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูเ้ บิก
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรื อของหน่ วยงานซึงแยกต่างหากจาก
ส่วนราชการระดับกรม ให้หวั หน้างานทีต้องใช้พสั ดุนนเป็
ั นผูเ้ บิก
ให้หวั หน้าหน่ วยพัสดุ ซึงเป็ นหัวหน้าหน่ วยงานระดับแผนก หรื อตํากว่าระดับแผนกทีมีหน้าที
เกียวกับการควบคุมพัสดุ หรื อข้าราชการอืนซึงได้รบั การแต่งตังจากหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นหัว หน้าหน่วย
พัสดุเป็ นผูส้ งจ่
ั ายพัสดุ แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจําเป็ น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็ นอย่างอืนก็ได้
และให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้ อ ๑๕๔ ผูจ้ ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิ กและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครังทีมีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐานด้วย
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การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้ อ ๑๕๕ ก่อนสินเดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าส่วนราชการหรื อหัวหน้าหน่ วยงานซึงมีพสั ดุไว้
จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งตังเจ้าหน้าทีในส่วนราชการหรื อหน่วยงานนัน ซึงมิใช่เจ้าหน้าทีพัสดุคน
หนึงหรื อหลายคนตามความจําเป็ น เพือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคมปี ก่อน จนถึง
วันที ๓๐ กันยายนปี ปัจจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภททีคงเหลืออยูเ่ พียงวันสินงวดนัน
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง ให้เริ มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรื อไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยู่ตรงตามบัญชีหรื อทะเบียนหรื อไม่ มี
พัสดุใดชํารุ ด เสือมคุณภาพ หรื อสูญไป เพราะเหตุใด หรื อพัสดุใดไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้ว
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่ อผูแ้ ต่ งตังภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่ ว นั เริ มดําเนิ น การ
ตรวจสอบพัสดุนนั
เมือผูแ้ ต่งตังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับชันจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน หรื อสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมภิ าค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริ หารส่วนภูมภิ าค ให้ส่งสําเนารายงานไป
ยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย
ข้ อ ๑๕๖ เมือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และปรากฏว่ามีพสั ดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ หรื อสู ญ ไป หรื อไม่ จ าํ เป็ นต้องใช้ในราชการต่ อไป ก็ ให้ แต่ ง ตังคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริ งขึนคณะหนึง โดยให้นาํ ความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ทีเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสือมสภาพเนืองมาจากการใช้งานตามปกติ หรื อสูญไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้า
ส่วนราชการพิจารณาสังการให้ดาํ เนินการจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ ั บผิดด้วย ให้หัวหน้าส่ วนราชการดําเนิ นการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการทีเกียวข้องต่อไป
ส่ วนที ๓
การจําหน่ าย
ข้ อ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็ นหรื อหากใช้ราชการต่ อไปจะ
สิ นเปลื องค่ าใช้จ่ า ยมาก ให้เจ้าหน้าที พัสดุ เสนอรายงานต่ อหัวหน้าส่ วนราชการ เพือพิจ ารณาสังให้
ดําเนินการตามวิธกี ารอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) ขาย ให้ดาํ เนิ นการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดี ให้นาํ วิธีทีกําหนดเกียวกับการซื อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่ การขายพัสดุครั งหนึ งซึ งมีราคาซือหรื อ
ได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
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การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ ว น
ท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลียน ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารแลกเปลียนทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิน หน่ วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิ จ
หรื อองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรทังนีให้มหี ลักฐานการส่ งมอบไว้
ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรื อทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่วนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึง โดยปกติให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีหัวหน้าส่วนราชการ
สังการ และสําหรับราชการบริ หารส่วนภูมภิ าคจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหัว หน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อนด้วย
ข้ อ ๑๕๘ เงินทีได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรื อ
ข้อตกลงในส่วนทีใช้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจําหน่ ายเป็ นสู ญ
ข้ อ ๑๕๙ ในกรณี ทีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิดหรื อมีตวั ผูร้ ับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรื อ มี ต ัว พัส ดุ อ ยู่แ ต่ ไ ม่ ส มควรดํา เนิ น การตามข้อ ๑๕๗ ให้จ าํ หน่ ายพัส ดุ นันเป็ นสู ญ ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี
(๑) ถ้าพัสดุ นันมีร าคาซื อ หรื อได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัว หน้าส่ ว น
ราชการเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
(๒) ถ้าพัสดุนันมีราคาซือ หรื อได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอํานาจของ
กระทรวงการคลังหรื อส่วนราชการทีกระทรวงการคลังมอบหมายทีจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้ อ ๑๖๐ เมือได้ดาํ เนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายพัสดุนนออกจากบั
ั
ญชีหรื อ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั
เมือได้ดาํ เนินการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายพัสดุนนออกจากบั
ั
ญชีหรื อทะเบียน
ทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรื อส่ วนราชการทีกระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั
สําหรับพัสดุ ซึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที กฎหมาย
กําหนดด้วย
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ข้ อ ๑๖๑ ในกรณี ทีพัสดุ ของทางราชการเกิ ดการชํารุ ด เสื อมคุ ณภาพ หรื อสู ญไป หรื อไม่
จําเป็ นต้องใช้ในราชการต่ อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ด าํ เนิ น การตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบของทางราชการทีเกียวข้อง หรื อระเบียบนีโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็ จสินแล้ว ถ้าไม่มรี ะเบียบอืน
ใดกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๖๒ ในระหว่ างที ยังไม่ได้ต งศู
ั น ย์ข ้อมูล ที ปรึ ก ษาตามข้อ ๗๔ ให้ย กเว้น ไม่ น ําข้อ กํา หนด
เกียวกับศูนย์ขอ้ มูลทีปรึ กษามาใช้บงั คับกับการดําเนินการจ้างทีปรึ กษาตามทีกําหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที ๓
และให้ดาํ เนินการหารายชือทีปรึ กษาไทย ตามวิธกี ารทีกําหนดไว้สาํ หรับทีปรึ กษาต่างประเทศโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๖๓ รายชือผูท้ ิงงานทีมีอยูก่ อ่ นระเบียบนีใช้บงั คับ ให้ถอื ว่าเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบนีด้วย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท้ ีได้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที
กําหนด หรื อคูส่ ญ
ั ญาของทางราชการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรื อข้อตกลงนัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึง
พฤติการณ์ดงั กล่าวเกิดขึนก่อนทีระเบียบนีจะใช้บงั คับ ให้พจิ ารณาสังการตามระเบียบทีใช้บงั คับอยูเ่ ดิม
ข้ อ ๑๖๔ การพัสดุ ใดที อยู่ในระหว่างดําเนิ นการและยังไม่แล้วเสร็ จในวันที ระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุฉบับนีใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามระเบียบทีใช้บงั คับอยู่เดิมจนกว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็ จ หรื อจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี ได้
ข้ อ ๑๖๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๑ และทีแก้ไขเพิมเติม ยังคงปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป กับให้มีอาํ นาจหน้าทีกําหนดแบบหรื อตัวอย่างตาม
ระเบียบข้อ ๑๒ (๕) จนกว่าจะมีการแต่งตังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(ลงชือ) อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

62

สารบัญ
หน้ า
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑
๒
๓
๔

ชือระเบียบ
วันใช้บงั คับ
ระเบียบทียกเลิก
ผูร้ ักษาการ

๑
๑
๑
๑
หมวด ๑
ข้ อความทัวไป
ส่ วนที ๑
นิยาม

ข้อ ๕ คํานิยาม

๑
ส่ วนที ๒
การใช้ บงั คับและการมอบอํานาจ

ข้อ ๖ การใช้บงั คับ
ข้อ ๗ อํานาจในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๘ อํานาจในการดําเนินการของส่วนราชการขึนตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการอิสระ
ข้อ ๙ การมอบอํานาจ

๕
๕
๕
๕

ส่ วนที ๓
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๑๐ บทกําหนดโทษ

๖
ส่ วนที ๔
คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุ

ข้อ ๑๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๒ อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

๖
๗
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หน้ า
หมวด ๒
การจัดหา
ส่ วนที ๑
บททัวไป
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕

การวางแผนในการจัดหา
การจัดหาทีอยูน่ อกเหนือระเบียบ
การจัดทําเอง
ทวิ หลักการของการจัดหาพัสดุ
ตรี – ข้อ ๑๕ เบญจ การตรวจสอบคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคา
หรื อผูเ้ สนองานทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๕ ฉ – ข้อ ๑๕ สัตต การปฏิบตั กิ รณี พบว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน
มีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม

๘
๘
๘
๘
๘

๑๐

ส่ วนที ๒
การซือการจ้าง
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๖ – ข้อ ๑๗ การใช้พสั ดุทีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
๑๘ – ข้อ ๒๖ วิธีซือและวิธีจา้ ง
๒๗ – ข้อ ๒๙ รายงานขอซือหรื อขอจ้าง
๓๐ – ข้อ ๓๓ ทวิ การคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัติเบืองต้น
๓๔ – ข้อ ๓๘ กรรมการและผูค้ วบคุมงาน
๓๙ วิธีตกลงราคา
๔๐ – ข้อ ๔๓ วิธีสอบราคา
๔๔ – ข้อ ๕๖ วิธปี ระกวดราคา
๕๗ – ข้อ ๕๘ การดําเนินการจัดซือจัดจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
๕๙ วิธกี รณี พเิ ศษ
๖๐ – ข้อ ๖๔ การจัดซือยาและเวชภัณฑ์
๖๕ – ข้อ ๖๗ อํานาจในการสังซือหรื อสังจ้าง
๖๘ – ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหน้า
๗๑ การตรวจรับพัสดุ
๗๒ – ข้อ ๗๓ การตรวจการจ้างก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑
๒๑
๒๔
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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หน้ า
ส่ วนที ๓
การจ้างทีปรึกษา
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๗๔ – ข้อ ๗๖ การส่งเสริ มทีปรึ กษาไทย
๗๗ วิธีจา้ งทีปรึ กษา
๗๘ รายงานขอจ้างทีปรึ กษา
๗๙ – ข้อ ๘๑ กรรมการ
๘๒ – ข้อ ๘๔ วิธีตกลง
๘๕ – ข้อ ๙๐ วิธคี ดั เลือก
๙๑ อํานาจในการสังจ้างทีปรึ กษา
๙๒ ค่าจ้างทีปรึ กษา
๙๓ – ข้อ ๙๔ หลักประกันผลงาน

๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
๔๐
๔๐

ส่ วนที ๔
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๙๕ วิธจี า้ ง
๙๖ รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๙๗ – ข้อ ๙๙ การจ้างโดยวิธีตกลง
๑๐๐ – ข้อ ๑๐๓ การจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
๑๐๔ – ข้อ ๑๐๖ การจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
๑๐๗ – ข้อ ๑๐๙ การจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
๑๑๐ – ข้อ ๑๑๑ การประการเชิญชวน
๑๑๒ – ข้อ ๑๑๓ การเสนองาน
๑๑๔ – ข้อ ๑๑๕ อํานาจสังจ้าง
๑๑๖ – ข้อ ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน
๑๑๘ การควบคุมงาน
๑๑๙ – ข้อ ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน

๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๕
๔๕
๔๖
๔๖
๔๖
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หน้ า
ส่ วนที ๕
การแลกเปลียน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

หลักการแลกเปลียนพัสดุ
รายงานขอแลกเปลียนพัสดุ
การแลกเปลียนพัสดุกบั เอกชน
การแลกเปลียนพัสดุกบั หน่วยงานของรัฐ
การดําเนินการหลังจากทีได้รบั ครุ ภณ
ั ฑ์จากการแลกเปลียนแล้ว

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘

ส่ วนที ๖
การเช่ า
ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์
และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
ข้อ ๑๒๙ – ข้อ ๑๓๑ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

๔๘
๔๙

ส่ วนที ๗
สัญญาและหลักประกัน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓๒ – ข้อ ๑๓๓ การทําสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสือ
๑๓๔ ค่าปรับ
๑๓๕ การส่งสําเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสือให้ส่วนราชการทีเกียวข้อง
๑๓๖ การแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสือทีได้ลงนามแล้ว
๑๓๗ – ข้อ ๑๓๘ การบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง
๑๓๙ การงดหรื อลดค่าปรับให้แก่คสู่ ญ
ั ญา หรื อการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรื อข้อตกลง
ข้อ ๑๔๐ การใช้สิทธิตามเงือนไขของสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อข้อกฎหมาย
ข้อ ๑๔๑ – ข้อ ๑๔๔ หลักประกัน

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

ส่ วนที ๘
การลงโทษผู้ทิงงาน
ข้อ ๑๔๕ – ข้อ ๑๔๕ สัตต

การลงโทษผูท้ ิงงาน

๕๔

66
หน้ า
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
ส่ วนที ๑
การยืม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๔๖ หลักการให้ยมื หรื อนําพัสดุไปใช้
๑๔๗ – ข้อ ๑๔๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรู ป
๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สินเปลือง
๑๕๐ การติดตามทวงพัสดุทีให้ยมื ไปคืน

๕๗
๕๗
๕๗
๕๘

ส่ วนที ๒
การควบคุม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๑ หลักการควบคุมพัสดุ
๑๕๒ การเก็บรักษาพัสดุ
๑๕๓ – ข้อ ๑๕๔ วิธกี ารเบิก – จ่ายพัสดุ
๑๕๕ การตรวจสอบพัสดุประจําปี
๑๕๖ การดําเนินการกรณี ทีมีพสั ดุชาํ รุ ดเสือมสภาพหรื อสูญไป

๕๘
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙

ส่ วนที ๓
การจําหน่ าย
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

วิธีการจําหน่ายพัสดุ
การดําเนินการเกียวกับเงินทีได้จากการจําหน่ายพัสดุ
การจําหน่ายเป็ นสูญ
การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรื อทะเบียน
การดําเนินการในกรณี ทีพัสดุชาํ รุ ด เสือมสภาพ สูญไป หรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจําปี

๕๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๑

67
หน้ า
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖๒ การดําเนินการในระหว่างทียังไม่ได้ตงศู
ั นย์ขอ้ มูลทีปรึ กษา
ข้อ ๑๖๓ รายชือผูท้ ิงงาน และการพิจารณาลงโทษผูท้ ิงงาน
ก่อนระเบียบนีใช้บงั คับ
ข้อ ๑๖๔ การพัสดุทีอยูใ่ นระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็ จ
ในวันทีระเบียบนีใช้บงั คับ
ข้อ ๑๖๕ การปฏิบตั ิของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีแก้ไขเพิมเติม
ก่อนการแต่งตังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี

๖๑
๖๑
๖๑

๖๑

